OI
20 DE OUTUBRO DE 2021

ASSEMBLEIA GERAL OI
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2021/2022
O SINTTEL-MG convoca os trabalhadores da OI para participarem da Assembleia Geral
marcada para o dia 22/10/2021, das 10h às 11h, com acesso através do link
https://global.gotomeeting.com/join/388758301, caso necessário utilize o código de
acesso: 388-758-301. Na ocasião, os trabalhadores terão à oportunidade de apreciar e
deliberar acerca da Pauta de Reivindicações 2021/2022 a ser apresentada para o OI,
em caso de aprovação pelos trabalhadores.
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2021/2022 (Principais Pontos)
Vigência Bienal do Acordo Coletivo de Trabalho (2020/2022), com reajuste/correção
das Cláusulas Econômicas em 2021;
Reajuste Salarial LINEAR composto pelo INPC + 5% (cinco por cento) (sendo 2% de
ganho real e 3% de perdas de 2016, 2017, 2018 e 2019), na data base;
Reajuste dos demais Benefícios composto pelo INPC + 5% (cinco por cento), com
isonomia a todos;
Inclusão de Cláusula de Garantia do Emprego no ACT;
Adiantamento de um salário nominal, a título do Placar 2021;
Garantia de cumprimentos das Regras, Critérios e todos os compromissos relativos
à F. Atlântico, após resultado da AGC;
Garantia da vacinação H1N1, bem como a testagem e vacinação relativa ao
COVID-19, para todos, tão logo estejam disponibilizadas pelos órgãos de Saúde.
Fornecimento do Auxílio Alimentação por 360 dias para os afastados por Auxílio
Acidente e de 180 dias para os afastados por Auxílio-Doença;
Ampliação do Auxílio Farmácia e Revisão/Ampliação nos valores das Tabelas de
Doenças Crônicas e desburocratização no Aplicativo (receita, etc.);
Adequação no Banco de Horas;
Equiparação dos benefícios e salários das áreas Técnica, PCD.s, extensivo a
todas as Coligadas;
Salvaguarda de 2 (dois) anos para os pré-aposentados com mais de 06 anos de
empresa;

Adequação nos PDV.s, e alugueis de veículos, aos Valores de Mercado;
Fixação do Piso Salarial no valor de R$ 2.090,00 (Dois mil e noventa reais);
Adequações do Plano de Saúde aos Critérios da ANS;
Adequações a respeito dos PPP, REP, Ginástica Laboral, VT opcional, Termo de
Transição à Carreira e Qualificações;
Discussão a respeito do Home Office;
Manutenção das Demais Cláusulas dos ACT.s 2018_2019/2020.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - O SINTTEL-MG, entidade constituída
para coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomunicações,
na base territorial compreendida pelo Estado de Minas Gerais, convoca, na forma
estatutária, todos os trabalhadores, empregados das empresas OI S/A, para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária de modo virtual em razão do estado de calamidade
pública que foi declarado no país a partir de 22/03/2020, através do link
https://global.gotomeeting.com/join/388758301, a realizar-se no dia 22 de outubro de
2021, de 10h às 11h, todas em primeira convocação e, na falta de quorum mínimo
estabelecido pelo Estatuto Social, trinta minutos depois, em segunda convocação, com
qualquer número de trabalhadores, sobre a seguinte ordem do dia: 1)Apreciação e
Deliberação da Pauta de Reivindicação a ser apresentada a empresa, visando a
celebração do Acordo Coletivo 2021/2022; 2)Autorização para a diretoria do SINTTELMG/FITRATELP empreender negociação coletiva, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer
ações que sejam necessárias à defesa dos interesses da categoria profissional, caso
frustradas as negociações; 3)Deliberação e aprovação sobre a instalação em caráter
permanente da Assembleia Geral Extraordinária; 4)Outras deliberações pertinentes. Belo
Horizonte, 20 de outubro de 2021. Comissão Executiva do SINTTEL-MG.

