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NO MUNDO DO TRABALHO NADA SE CONCEDE, TUDO SE CONQUISTA! 

 PROPOSTA MEDÍOCRE 
Informamos aos trabalhadores da Oi e Lojas Paggo que a Comissão Nacional de 

Negociação da FITRATELP – CNN FITRATELP e a federação LIVRE se reuniram pela 

primeira vez com a empresa, no dia 12 de novembro, no Rio de Janeiro, para dar início 

às negociações do Aditivo 2019 ao Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020 da 

categoria. 

Como acontece todos os anos, a empresa usa a tática de expor suas dificuldades 

financeiras para depois apresentar uma proposta ordinária, que não atende às 

necessidades dos trabalhadores. A Oi ofereceu reajuste salarial de apenas 50% do 

INPC somente para agosto de 2020; Vale Alimentação e Auxílio-Creche 50% do INPC 

em maio de 2020. Para os trabalhadores das lojas, reajuste salarial 50% do INPC em 

junho de 2020; Tíquete Alimentação 50% do INPC em abril de 2020. 

A proposta foi REJEITADA em mesa pelos representantes dos trabalhadores porque 

ela é indecente e não atende a Pauta de Reivindicações da categoria. Os 

empregados merecem respeito, pois durante o processo de recuperação judicial todos 

se doaram para salvar a empresa e preservar os empregos de milhares de 

trabalhadores. Este é o momento da Oi reconhecer tamanha dedicação e espirito 

coletivo, oferecendo uma proposta 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 

caminho, a não ser a união de todos em torno dos sindicatos para fortalecer a 

nossa Campanha Salarial. Não podemos esquecer que toda conquista é resultado 

do esforço coletivo da categoria. Vamos à luta e fiquem atentos ao próximo 

informativo. A próxima reunião está agendada para o dia 28/11/2019. 

FILIE-SE AO SEU SINDICATO! 
Campanha Salarial 2019/2020 dos 
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FICHA DE FILIAÇÃO

Dados Pessoais:

Nome: Sexo:       F          M

RG: CPF:

Data de Nascimento: Estado Civil: Naturalidade:

Endereço:

Cidade/CEP: Telefone:

E-mail:

Nome do Pai: Nome da Mãe: 

____________________________________
Assinatura do(a) Titular

                                                      

Presidente               

____________________________,____de________________de_________.
                           (Local)

Modalidade de Desconto

          Autorizo, conforme modalidade escolhida abaixo, para desconto no meu salário, o 
pagamento das mensalidades e/ou parcelas devidas ao Sinttel.                    

Desconto em folha de pagamento da empresa e/ou pela Fundação Atlântico.

Débito em Conta.  
Banco:                            Agência                   Conta Corrente
Boleto bancário

Dependente CPF Data de Nascimento Parentesco

Dados Profissionais:

Empresa:  Cargo/Função:  Matrícula:

Endereço Profissional:

                                    Fundação              Aposentado(a)/INSSAtivo(a) Pensionista


