
 

Hora: 10h30min, primeira chamada         
              11h, segunda chamada

ASSEMBLEIA QUARTA-FEIRA, DIA 12/12

PAUTA

Trabalhadores decidirão em assembleia se ofertas das empresas são aceitáveis

O PARCEIRO
Porto Alegre – Dezembro/2018

BOLETIM

Nº 2348

OI E PAGGO APRESENTA PROPOSTA
PARA O ADITIVO 2018 AO ACT 2017/2019

A Oi apresentou à Comissão Nacional de 
Negociação da Fitratelp – CNN FITRATELP, na 
última quinta-feira (6/12), no Rio de Janeiro, a sua 
proposta final de reajuste para a celebração do 
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2018/2020 e 
PPR-PLACAR 2018 (Veja resumo da proposta no 
verso do boletim). 

De fato, as negociações com a Oi este ano 
foram bastante difíceis, devido às dificuldades 
financeiras e ao processo de Recuperação Judicial 
que a empresa está enfrentando. No entanto, é 
necessário deixar claro que os funcionários não são 
os culpados por essa situação extremamente difícil 
em que a empresa se encontra, pelo contrário, 
continuamos acreditando e contribuindo para que 
a Oi supere seus problemas financeiros e adminis-
trativos, para preservar os empregos e os direitos 
dos trabalhadores. 

Reconhecemos que a Oi melhorou significati-
vamente a sua proposta inicial, mas ela ainda não 
atende todos os anseios e necessidades da catego-
ria. Porém, essa foi a proposta possível no quadro 
de Recuperação Judicial com resultados negativos 
no último trimestre. Além disso, vale a pena desta-
car que o Acordo Coletivo terá validade de dois 
anos (2018-2020), o que é muito importante para 
garantir mais tranquilidade aos trabalhadores, 
uma vez que vivemos um momento de incertezas 
nas relações de trabalho e na economia, devido à 
reforma trabalhista e ao novo governo que assume 
dia 1º de janeiro. 

Finalmente, lembramos à categoria que a atual 
conjuntura do Brasil exige dos trabalhadores 
consciência de classe e disposição para lutar e não 
admitir retrocessos no Governo Bolsonaro. A CNN 
FITRATELP recomenda aos sindicatos filiados que 
realizem as assembleias para apreciação e delibe-
ração da proposta até o dia 13 de dezembro. 

FORTALEÇA SEU SINDICATO. FILIE-SE!

Análise e deliberação da 
proposta para renovação do 

aditivo 2018 ao Acordo Coletivo 
de trabalho 2017/2019 na Oi e 

Paggo.

PORTO ALEGRE - Av. Borges de Medeiros, n° 

512, Auditório / 16° andar

NOVO HAMBURGO - Rua Gal. Neto, 83 

(Calçadão), Sala de Reunião 01

CAXIAS DO SUL - Rua Vinte de Setembro, 

2048, Auditório / Térreo

SANTA CRUZ DO SUL - Rua Venâncio Aires, 

711, Sala de Reunião/4°andar

SANTA MARIA - Rua Venâncio Aires, 1788, 

Auditório / Térreo

SANTO ÂNGELO - Rua dos Andradas, 688, 

Auditório / Térreo

URUGUAIANA - Rua Duque de Caxias, 2038, 

Sala de Equipamentos

PELOTAS - Rua XV de Novembro, 657, 

Auditório

PASSO FUNDO - Rua Capitão Eleutério, 575, 

Sala de Vídeo (única no prédio).

OSORIO - Rua Marechal Floriano, 1124, Sala 

de Reunião (única no prédio).



Reproduz e Divulga

QUEREMOS RESPEITO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL!

RESUMO DA PROPOSTA DA OI/PAGGO

PROPOSTA DA OI/SA
1. Reajuste de 4% nos salários praticados em 31.10.18 em 1º de agosto de 2019;
2. Reajuste do Tíquete Alimentação de R$ 33,20 para R$ 34,50 em janeiro de 2019;
3. Auxílio Creche de R$ 481,39 para R$ 500,64 (INPC) em janeiro de 2019;
4. Redução da tabela de co-participação (Telemar):
 •Faixa de 7% reduz para 3% em dezembro de 2019;
 •Faixa de 12% reduz para 9% em dezembro 2019;
 •A faixa que hoje é de 12% será de 3% em dezembro de 2020;
5. Antecipação de 50% salário nominal vigente em 1/12/2018 a título de antecipação do PPR – 
PLACAR 2018 em 15.01.2019;
6. Antecipar 50% do salário nominal de 01.12.18 no dia 21.12.18, a título de antecipação do 
Décimo Terceiro de 2019;
7. Carga Extra no Tíquete Alimentação: 1ª Parcela (R$ 1001,00 – cinco dias úteis após a 
aprovação e assinatura do ACT) e 2ª Parcela (R$ 201,00 – março 2019), com co-participação 
de R$ 1,00 em cada parcela;
8.Licenca Paternidade de 5 dias para 20 dias;
9. Pacote de serviço com descontos para funcionários a ser apresentado em 90 dias;
10. Reajuste de veículos agregados 4% em julho/2019.

PROPOSTA LOJAS PAGGO
11. Reajuste de 4% nos salários praticados em 31 de outubro de 2018 a partir de 1º de junho 
de 2019;
12. Tíquetes Lojas Oi Paggo R$24,50 em janeiro 2019; 
13. Auxílio Creche de R$ 232,40 para R$ 241,50 a partir de janeiro/2019;
14. Adiantamento 50% do 13º até 21/12/2018;
15. Antecipação de 30% do PPR-PLACAR até 15/01/2019;
16. Tíquete Extra 1ª Parcela (R$ 301,00 – 5 dias úteis após a aprovação e assinatura da 
proposta de ACT, com co-participação de R$ 1,00);
17. Licença Paternidade de 5 dias para 20 dias;
18. Vigência do ACT por 2 anos (2018-2020);
19. Manutenção das demais cláusulas do ACT Vigente.


