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Proposta de ACT na Oi tem 
reajuste e antecipação do Placar

Foi encerrada no início da noite de sexta-feira, dia 10/11, a 
rodada fi nal de negociação visando a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho 2017/2018 na Oi. 

Marcada para os dias 8 e 9, a reunião se estendeu por mais 
um dia, porque não foi possível negociar uma proposta razoável 
e também porque a assembleia dos credores foi novamente 
adiada por determinação judicial.

Os Sindicalistas, que iriam participar dessa assembleia, 
pressionaram a direção da empresa a continuar a negociação 
e construir uma porposta de Acordo Coletivo, coisa que eles só 
queriam fazer após a assembleia com os credores.

O Sinttel-ES convoca os/as trabalhadores/as para uma 
assembleia nesta terça-feira, onde será apresentada e discutida 
a proposta discutida com a empresa.

A sua presença é fundamental. 

ASSEMBLEIA PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE 
ACORDO COLETIVO 2017/2018, NA OI

Dia:  14/11/2017
Hora:  8h30
Local:  Auditório do prédio da Rua do Rosário, Centro de
           Vitória.

Proposta reflete o 
delicado momento da 

empresa
A proposta de entendimento entre a Comissão de 

Negociação da Fenattel/Sintteis e a Operadora Oi contempla 
parcialmente as reivindicações dos trabalhadores, se levarmos 
em consideração a delicada situação vivida pela empresa. 

Os representantes dos trabalhadores saíram da reunião 
avaliando que a negociação atende as expectativas dos 
profi ssionais da Oi neste momento de insegurança, pois não se 
sabe o que os “abutres” ainda tentarão fazer até a aprovação do 
plano de recuperação judicial. 

Principais pontos conquistados:
 √ Reajuste salarial de 1,6% em maio/2018;
 √ Reajuste no tíquete e na creche de 1,83% em 

janeiro/2018;
 √ Tíquete extra de R$ 1.000,00 em dezembro/2017
 √ Antecipação de 50% do 13º salário de 2018 em 15 

de dezembro de 2017;
 √ Antecipação de 1 salário do Placar em 15 de janeiro 

2018.
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