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CANAL DE VOZ
O

i Assembleias iniciam 
Campanha Salarial e 
decidem Placar/2014 

Dia 17/07 
 às 08 horas em 

Cachoeiro de 
Itapemirim, no 

Prédio da Oi

Dia  18/07
às 8h, no Rosário, 

150 (Centro) e 
às 10h na Rua 

Cassiano Antônio 
de Moraes, 60, na 
Enseada do Suá, 

Vitória

Dia 16/07 
às 08 horas em 

Colatina, no  
Prédio da Oi

Assembleias

EDITAL DE CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAA diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações; Telefonia Móvel; Centros de Atendimento; Call Centers; Transmissão de Dados e Serviços da Internet; Serviços Troncalizados de Comunicação; Rádio Chamadas; Telemarketing; Projeto, Construção, Instalação, Manutenção e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal; Similares e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado do Espírito Santo – SINTTEL-ES, no uso de suas atribuições legais e Estatutárias, convoca todos os empregados ativos nas EMPRESAS DO GRUPO Oi no Estado do Espírito Santo, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária  nos dias e locais conforme tabela abaixo, para debaterem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação, com modificação ou não, da Pauta de Reivindicação previamente elaborada pela Diretoria do Sinttel-ES, para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015; b) Outorga de poderes à diretoria do Sinttel-ES para negociar e celebrar o Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015; c) Autorizar a Direção do Sinttel-ES, em caso de impasse com a empresa, instaurar dissídio coletivo, decretar greve total ou parcial da categoria e/ou tomar quaisquer outras medidas cabíveis nesta situação; d) Transformar a Assembleia Geral Extraordinária em Assembleia Permanente; e) Discutir e aprovar a contribuição assistencial prevista no inciso IV do art. 8º da CF e alínea “e” do art. 513 da CLT; f) Deliberação sobre a proposta para pagamento da PPR 2014 (PLACAR).Dia 16/07/2014 às 08:00 horas na R. Joaquim Ribeiro Filho, 259, Colatina-ESDia 17/07/2014 às 08:00 horas na R. Costa Pereira, 110, Cachoeiro de Itapemirim-ESDia 18/07/2014 às 08:00 horas,  Rua do Rosário, 150, Centro, Vitória-ES e às 10:00 horas na Rua Cassiano Antônio de Moraes, 60 – Enseada do Suá, Vitória, ES;Vitória ES, 12 de julho de 2013Nilson Hoffmann - Presidente do SINTTEL/ES

O Sinttel convoca os/as trabalhadores/as na 
Operadora de Telefonia Oi para as assembleias 
gerais em que serão discutidas as reivindica-
ções a serem encaminhadas à negociação co-
letiva visando a renovação do Acordo Coletivo 
de Trabalho 2014/15. 

Todo ano o Sinttel e os demais 22 sindi-
cato ligados à Fenattel (Federação que nos 
representa na negociação) repetem esse pro-
cesso de consulta democrática à categoria, 
objetivando dar sustentação, abrangência e 
contemplar os anseios e necessidades dos 
empregados da Oi.

É sempre bom lembrar, conforme edital 
publicado nessa sabado, dia 12, no Jornal 
Noticia Agora que a participação de todos os/
as empregados/as é de fundamental impor-
tância diante das decisões que as assembleias 
tomarão. 

O Sinttel conta com a sua presença. 
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Remessa de teles brasileiras às
sedes sobe até 150%

Investimento no país poderia ser maior, direcionados, por exemplo, à infraestrutura

POR BRUNO ROSA
09/03/2014 9:15 / ATUALIZADO 10/03/2014 21:40

RIO - Não há usuário que não deseje mais

investimentos em serviços de

telecomunicações no Brasil, onde imperam

a baixa qualidade e os preços altos. A julgar

pelos lucros crescentes das companhias do

setor, sobram recursos para realizar

melhorias na infraestrutura. Parte do

dinheiro, porém, segue direto para o

exterior e engorda o caixa das matrizes dos

grandes grupos globais. Segundo

especialistas e empresas de classificação de

risco, as subsidiárias brasileiras de telefonia

vêm aumentando o envio de seus lucros

para fora do país, impedindo um avanço

maior nos investimentos aqui. Em alguns

casos, a alta na remessa de dividendos

atingiu 150% entre 2009 e 2013. E há

empresas que “exportaram” até 95% de seus

ganhos anuais.

TIM e Vivo enviaram para suas matrizes

cerca de R$15 bilhões em dividendos desde

2009. A Oi, dizem analistas, remeteu R$ 1,2

bilhão para a Portugal Telecom (PT) no

período. A GVT, da francesa Vivendi, não

divulga o quanto envia, assim como as

empresas do grupo mexicano América Móvil

no Brasil: Embratel, Claro e Net.

Segundo consultores, o aumento no envio
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Oi arrecada 388 milhões de euros com venda

de torres de telecomunicações

25 Junho 2014, 14:08 por Diogo Cavaleiro | diogocavaleiro@negocios.pt

A transacção, a concluir no final de 2014, é um dos

passos para que a Oi fique em melhores condições

na fusão com a PT. A dívida da empresa sob o

comando de Zeinal Bava reduz o custo do

financiamento com a operação.

A Oi, empresa brasileira com que a Portugal Telecom está em

processo de fusão, vai receber 1.172.493.238 reais pela

venda de torres de telecomunicações. Ao câmbio actual, o

negócio cifra-se em 387,7 milhões de euros.

 

Duas empresas subsidiárias da companhia liderada por Zeinal

Bava (na foto) celebraram um contrato com a SBA Torres

Brasil, "pelo qual se comprometeram a transferir acções

representativas de 100% do capital social de sociedade por elas controlada, detentora de 1.641 torres de

telecomunicações originárias das operações de telefonia móvel".

 

A informação sobre a transacção, cuja conclusão está prevista para Dezembro de 2014, consta de um

comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários por parte da Portugal Telecom. A

operadora portuguesa vai fundir-se com a Oi até ao final do ano sendo que, neste momento, o seu único activo é

uma participação de 37,41% na empresa brasileira.

 

Menor custo associado ao financiamento

 

"A transacção reforça e melhora a flexibilidade financeira da companhia, permitindo aumentar os vencimentos e

maturidades da dívida, reduzir o custo associado ao financiamento e fortalecer a posição de liquidez da Oi",

sublinha a empresa sob o comando do gestor português que, no terceiro trimestre, no âmbito da fusão com a PT,

dará lugar a uma nova companhia, que até aqui tem sido designada de CorpCo.

 

A venda de activos no Brasil sempre foi anunciada como uma intenção de Zeinal Bava que, quando apresentou

as contas do primeiro trimestre, reiterou essa estratégia para este ano. O objectivo é transformar esses activos

em dinheiro, reduzindo os custos enfrentandos pela companhia, para que haja uma diminuição do risco da

empresa. Assim, fica também facilitada a cristalização das sinergias (poupanças, por exemplo) obtidas com a

fusão entre Oi e PT. As acções da PT estão a somar 1,74% para valerem 2,86 euros.

 

A Oi deixa de ter responsabilidade sobre as torres de telecomunicações agora vendidas, nomeadamente a sua

manutenção e ampliação. O mesmo acontece com os custos e investimentos. Todos estes aspectos passam a

ser atribuídos à SBA Torres Brasil. Em Julho do ano passado, a empresa tinha concessionado algumas torres a

esta empresa. Em Dezembro, já tinha ocorrido a venda de outros equipamentos. Agora, em Junho, a alienação

volta a acontecer, apesar de a operação estar ainda "sujeita ao cumprimento de condições precedentes
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Oi quer elevar fatia de serviços de TI para 15% em 2015 - Negócios
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Oi quer elevar fatia de serviços de TI para 15% em 2015

O patamar atual é de 7% da receita do segmento
Dayanne Sousa, do 

São Paulo - A Oi espera que os serviços de tecnologia da informação (TI) alcancem o patamar de 15%

da receita do segmento corporativo até o final de 2015, informou nesta quarta-feira, 18, o diretor da

Unidade de Negócios do Corporativo da companhia, Maurício Vergani.

O patamar atual é de 7% da receita do segmento e a companhia espera crescimento desse tipo de

negócio com o lançamento de novos serviços.A área foi a primeira a receber uma ação integrada com a Portugal Telecom após a fusão, com um

showroom conjunto em São Paulo e Lisboa.Vergani considerou que a ação é parte do processo de reposicionamento da companhia, com alta dos

investimentos em oferta de serviços de tecnologias da informação e soluções baseadas em nuvem.

A mudança de posicionamento, disse, vem sendo tocada pelo menos desde 2012, mas a companhia

agora selecionou fornecedores, aumentou as equipes de pós-venda.

Há ainda soluções novas como a tecnologia de USSD, que permite a realização de transações

bancárias por celulares não conectados a internet, a qual Vergani espera que seja lançada ainda este

ano em conjunto com bancos.
Com isso, a Oi espera reduzir sua exposição a serviços de voz em telefonia fixa, no qual tem havido

queda de receitas.

No primeiro trimestre de 2014, a receita líquida da operadora de telefonia totalizou R$ 6,9 bilhões, queda

de 2,3% no comparativo com o mesmo período do ano anterior.

Vergani avaliou que o crescimento dos negócios corporativos deve contribuir para um equilíbrio das

receitas em 2015. Ao final de cinco anos, os novos serviços de TI podem chegar a 25% do faturamento

do segmento corporativo, afirmou.Ele ainda ponderou que a diminuição mais acentuada na voz fixa ocorreu no final do ano passado e que

há uma tendência de redução do ritmo de queda.A área de produtos para clientes empresariais é uma das primeiras a se beneficiar da integração com a

Portugal Telecom. Vergani comenta que a Oi já havia adquirido soluções de TI da Portugal Telecom

mesmo antes da junção das companhias. "Agora podemos nos beneficiar do desenvolvimento conjunto

de soluções", destacou.

Após idas e vindas, a Comissão 
de Negociações da Fenattel 
conseguiu encontrar uma base 
de entendimento em relação ao 
programa de participação nos 
resultados com os executivos 
da Oi. A empresa recuou no seu 
interesse de recolocar no acordo 
uma espécie de “gatilho”, que 
era um novo condicionante para 
pagamento. 

Foi uma discussão dura, mas 
diante da firmeza dos membros 
da Comissão foi possível manter 
o programa com um formato 
semelhante ao do ano passado 
com apenas a mudança de que 
haverá nota para os indicadores da 
empresa (valendo 60% do prêmio) 
e também das filiais (valendo 
40%)”. Assim, o Placar 2014 
poderá pagar prêmios diferentes 
em cada Regional da Oi, mas 
mantendo uma igualdade em pelo 
menos 60% do valor da premiação. 
Também a troca do indicador 
de Churn pelo de Qualidade dos 
Serviços foi a outra mudança

Ficou definido que os itens 
do programa são: Receita Líquida 
de Serviços, Ebitda, Dívida Bruta, 
Qualidade dos Serviços e Delta 
EVA.  Cada indicador tem peso de 
20%.

 Após um debate sobre as 

projeções e cenários para o 
pagamento do Placar (como é 
conhecido a PPR na Oi) deste ano 
e alguns comparativos de outros 
programas de participação nos 
resultados de outras operadoras, o 
sindicato convoca os trabalhadores 
para apreciarem e decidirem em 
assembleia que será realizada 
conforme ao lado:

Regras do  
PLACAR 2014 

- Quem tiver  trabalhado ao 
menos um mês de empresa, fará 
jus proporcionalmente ao tempo 
de serviço (30 dias trabalhados 
receberá 1/12 avos do prêmio; três 
meses = 3/12; avos; nove meses = 
9/12 avos e assim por diante);

- Quem tiver em licença 
maternidade, licença por acidente 
de trabalho e licença médica 
constante no programa de doenças 
crônicas não sofrerá quaisquer 
descontos na premiação, desde 
que tenha trabalhado pelos menos 
30 dias em 2014;

-Em caso de qualquer 
ocorrência econômica grave 
e não prevista que impacte 
negativamente no resultado do 
Placar, haverá uma nova reunião 
entre a Fenattel e a Oi.

Prazo para pagamento: Ativos 
recebem em março de 2015. A 
empresa tem 60 dias para pagar  
os que foram desligados. 

Dia 17/07 
 às 08 horas em 

Cachoeiro de 
Itapemirim, no 

Prédio da Oi

Dia  18/07
às 8h, no Rosário, 

150 (Centro) e 
às 10h na Rua 

Cassiano Antonio 
de Moraes, 60, na 
Enseada do Suá, 

Vitória

Dia 16/07 
às 08 horas em 

Colatina, no  
Prédio da Oi

AssembleiasDecidir o PLACAR


