
Oi e Paggo apresentam proposta 

Hora: 17h30min, primeira chamada         
              18h, segunda chamada

Assembleia Terça-feira - 28/11

LOCAIS

PAUTA
– Análise e deliberação da proposta para o 
acordo coletivo de trabalho 2017/2019 na Oi;
– Análise e deliberação da proposta para o acordo cole-
tivo de trabalho 2017/2019 na Paggo;
– Caso houver rejeição nacionalmente (50% mais 1
   trabalhador e 50%  mais 1 dos sindicatos �liados à 
   Fitratelp, decidir formas de luta.

PORTO ALEGRE 
Sindipolo - Av. Júlio de Castilhos, 596/8º and
CAXIAS DO SUL
Rua Dom José Barea, 893 – Bairro Exposição
ESTRELA
Prédio da Oi – Rua Fernando Abott, 265
NOVO HAMBURGO
Rua Tupi 401 – B. Rio Branco
PASSO FUNDO
Rua General Osório, 964/103 
PELOTAS
Rua Voluntários da Pátria, 1266
OSÓRIO
Prédio da Oi - Rua Marechal Floriano, 1124
SANTA CRUZ DO SUL:
Rua Venâncio Aires, 472 - Sala 1
SANTA MARIA 
Av. Rio Branco, 601/4
SANTO ÂNGELO
Rua Jaci Rodolfo Klein, 286
URUGUAIANA 
Rua Delavigne Coccaro, 804 - Bairro Vila Júlia

Trabalhadores decidirão, em assembleias, se ofertas das empresas são aceitáveis

O PARCEIRO
SINDICATO DOS TELEFÔNICOS/RSB O L E T I M 

Nº 2218

Após duas exaustivas e tensas rodadas de 

negociações com a empresa Oi, na sexta-feira 

(10) a empresa apresentou as propostas finais 

para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019, 

para os trabalhadores e trabalhadoras na Oi e 

Paggo deliberarem em assembleia.

As assembleias serão realizadas na próxima 

terça-feira, dia 28 de novembro, nos locais 

indicados ao lado. 

PARTICIPAÇÃO É FUNDAMENTAL

Destacamos a importância da participação 

da categoria nestas assembleias. Mais uma vez 

a proposta da empresa, apesar de ter condições 

de ser apreciada pela categoria em assembleias 

em todo o Estado, ficou abaixo do INPC o que 

representa, no mínimo, uma contradição da Oi, 

já que a empresa reconhece que são os 

trabalhadores que vêm salvando a empresa, 

mesmo no ambiente de insegurança que não foi 

provocado pelos trabalhadores e trabalhadoras. 

Entendemos que há espaço para a Oi  

avançar na sua proposta. Com a inflação baixa, 

na casa dos 1,8% é o momento para as 

empresas apresentarem aumento real para a 

categoria. Mas para isso, é importante manter as 

mobilizações e dar o recado para Oi. 

PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS. 

NÃO DEIXE QUE OUTROS 

DECIDAM POR VOCÊ!



Campanha salarial 2017/2019 dos trabalhadores na Oi/Paggo
Queremos respeito e valorização pro�ssional!

PROPOSTA FINAL OI:
1- Salários –1,6% em maio/18;
2- Tíquete - INPC (1,83%) em jan/18 - o valor do tíquete passará de R$ 32,60 para R$ 33,20;
3- Creche - INPC (1,83 %) em jan/18 - valor passará de R$ 472,74 para R$ 481,39;
4- Antecipação de 0,5 do 13° salário de 2018 em 15/12/17; 
5- Adiantamento de um salário PPR/Placar em 15/01/18;
6- Abono em tíquete de R$ 1.001,00, com coparticipação de R$ 1,00, a ser pago em dez dias úteis 
após assinatura do acordo;
7- Acordo por mais dois anos 2017/2019;
8-No acordo de jornada de trabalho cláusula oitava-compensação de horas será acrescido a frase 
em negrito - "Parágrafo Terceiro – O prazo máximo para compensação das horas registradas no 
sistema de compensação de horas será de 6 (seis meses). Ao final deste período não havendo a 
compensação, as horas positivas serão pagas com adicional de 50% (cinquenta por cento). O 
prazo para o empregado compensar as horas negativas no sistema de compensação de horas 
será de até 12 (doze) meses, após esse prazo e não havendo a compensação, poderá ser 
prorrogado por mais 12 meses";
9- A Cláusula décima primeira - Fracionamento de férias passará a ter a seguinte redação: 
"CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FRACIONAMENTO DE FÉRIAS. Fica facultado a partir de 
13/11/2017, o parcelamento das férias, a pedido do empregado e de acordo com a concordância 
da Empresa, em até três períodos, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os 
demais não podem ser inferiores a 5 dias, conforme parágrafo 1º do Art 134 da CLT. Paragrafo 
Primeiro – As partes concordam em estender a possibilidade 
de eventual parcelamento de férias aos empregados com 
mais de 50 anos de idade, a requerimento deste";
8- Mantém as demais cláusulas.

PROPOSTA DA PAGGO:
1 - Reajuste salarial de 1,6%para todos os funcionários a 
partir de 1 de abril de 2018 (salários praticados em 
31/10/2017);
2 - Reajuste do piso salarial dos trabalhadores com jornada semanal de 44 horas de R$ 996,40 
para R$ 1.012,34 a partir de 1 de abril de 2018 (reajuste de 1,6%);
3 - Reajuste do piso salarial de caixa de R$ 1.060,00 para R$ 1.076,96 a partir de 1 de abril de 
2018 (reajuste de 1,6%);
4- Reajuste tíquete alimentação passando de R$ 22,82 para R$ 23,24 a partir de 1 de janeiro de 
2018 (reajuste de 1,83%);
5 - Reajuste creche passando de R$ 228,22 para R$ 232,40 a partir de 1 de janeiro de 2018 
(reajuste de 1,83%);
6 - Antecipação de 50% do décimo terceiro salário de 2018 do salário nominal praticado em 
01/12/2017, pagamento será dia 15/12/2017 após a assinatura do ACT. Elegíveis: todos os 
trabalhadores e trabalhadoras admitidos até 31/05/2017, que estejam em plena atividade na 
empresa na data da assinatura do ACT, os em gozo de férias e as licenças maternidade;
7 - Adiantamento de 30% do salário nominal de 01/12/2017 (pro rata referentes aos meses 
trabalhados em 2017) referente ao placar 2017 até o dia 30/01/2018, a todos os trabalhadores 
elegíveis, conforme regras do programa e em plena atividade na data da assinatura;
8 - Tíquete extra no valor de R$ 301,00, em até 10 dias úteis após a assinatura do ACT, com 
coparticipação de R$ 1,00, para trabalhadores em plena atividade em 31/10/2017;
9 - Manutenção de todas as demais cláusulas do atual ACT. 


