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InformATIVO 03

Proposta da Oi/Paggo
é MEDÍOCRE

A primeira reunião conjunta - Fitratelp e Federação Livre - para 
a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 com a 
Operadora Oi e Lojas Paggo, realizada no dia 12/11 no Rio de 

Janeiro, foi decepcionante. A proposta apresentada não atende, 
minimamente às reivindicações da categoria e, por isso, foi 
rejeitada. A próxima reunião está agendada para 28/11/2019. 

CAMPANHA SALARIAL NA Oi E LOJAS PAGGO

Como acontece todos os anos, a empresa 
usa a tática de expôr suas dificuldades 
financeiras para depois apresentar 

uma proposta ordinária, que não atende as 
necessidades dos 
trabalhadores. 

A Oi ofereceu 
reajuste salarial 
de apenas 50% do 
INPC somente para 
agosto de 2020; Vale 
Alimentação e Auxí-
lio Creche 50% do 
INPC em maio de 2020. Para os trabalhado-
res das lojas, reajuste salarial 50% do INPC 
em junho de 2020; Tíquete Alimentação 50% 
do INPC em  abril de 2020. 

 A proposta foi REJEITADA pelos represen-
tantes dos trabalhadores porque ela é indecen-
te não atende a Pauta de Reivindicações da 
categoria. Os empregados merecem respeito, 
pois durante o processo de Recuperação Judi-

cial todos se doaram para salvar a empresa e 
preservar os empregos de milhares de traba-
lhadores. Este é o momento da Oi reconhecer 
tamanha dedicação e espirito coletivo ofere-

cendo uma propos-
ta justa.  

 Sendo assim, 
alertamos  aos 
companheiros para 
a necessidade de 
aumentar a nossa 
mobilização para 
forçar a empresa a 

avançar na proposta. Não resta outro ca-
minho, a não ser a união de todos em tor-
no dos sindicatos para fortalecer a nossa 
Campanha Salarial. 

Não podemos esquecer que toda conquista é 
resultado do esforço coletivo da categoria. 

É hora de ir à luta. Fiquem atentos ao 
próximo informativo após a reunião agenda-
da para 28/11. 

FILIE-SE AO SINDICATO!

Na Oi Percentual Quando?
Reajuste salarial, 1,27% Agosto/2020
Tíquete e Creche 1,27%  Maio de 2020

Na PAGGO Percentual Quando?
Reajuste salarial 1,27% Junho/2020
Tíquete e Creche 1,27% Abril/2020


