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Proposta da Oi
A Oi apresentou à Comissão Nacional de Negociação da Fitratelp (CNN FITRATELP) e LIVRE, na 

rodada de negociação realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, no Rio de Janeiro, a sua proposta final 
para a celebração do termo aditivo 2019 ao ACT 2018/2020. 

Inicialmente, a empresa negou qualquer possibilidade de reajuste ou de antecipações. Mas, 
depois de várias tratativas e esforço mútuo, finalmente se chegou a uma proposta que, no 
entendimento da CCN FITRATELP e LIVRE, deve ser levada à apreciação e deliberação dos 
trabalhadores em assembleia geral. 

Deixamos claro que a proposta da Oi não atende a Pauta de Reivindicações da cate-
goria, mas foi a possível de ser negociada com a empresa neste momento difícil que está 
passando. Porém, os trabalhadores continuam acreditando na recuperação da Oi, para preservar os 
empregos e os direitos trabalhistas (veja a proposta abaixo).

Finalmente, esclarecemos à categoria que as negociações deste ano foram realizadas em 
conjunto com as federações FITRATELP e LIVRE. Portanto, a proposta foi construída tendo como base 
as pautas das duas federações. Mas a decisão democrática e soberana será dos trabalhadores nos 
Estados representados pelas duas federações. As assembleias devem ser realizadas até o dia 13 
de dezembro para permitir o pagamento dos benefícios negociados. Confira a proposta da Oi:

CONFIRA  NO VERSOAGENDA DE ASSEMBLEIA

Reajuste	salarial	de	2,5%	em	agosto/2020;	

Reajuste	do	ticket	e	auxílio	creche	em	2,5%,	em	janeiro/2020;	

Ticket	extra	no	valor	de	R$	1.000,00,	pago	em	23/12/2019;
	

Antecipação	de	1/2	do	13º	salário	no	dia	23/12/2019;
	

Antecipação	de	½	salário	referente	o	placar	2019	em	15	de	janeiro/2020;
	

Manutenção	de	todas	as	demais	cláusulas	do	atual	acordo	coletivo	de	trabalho.

	

 

Reajuste	salarial	em	2,5%	em	junho	de	2020;

	

Reajuste	do	Vale‑Refeição	e	do	Auxílio	Creche	em	2,5	%	em	janeiro	de	2020;

	

Ticket	extra	de	R$	300,00	em	23/12/2019;

	

Antecipação	da	metade	do	13º	salário	em	23/12/2019;

	

Antecipação	de	30%	da	PPR	em	15	de	janeiro	de	2020;

	

Mantidas	todas	as	demais	cláusulas	do	atual	acordo.

	

 

PROPOSTA DA OI

PROPOSTA DA PAGGO

Vigência 2019/2020



ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e 
Operadores de Mesas Telefônicas no estado do Rio Grande do Sul - SINTTEL/RS, 
entidade sindical de primeiro grau, vem por seu presidente Gilnei Porto 
Azambuja, convocar as trabalhadoras e os trabalhadores na OI/PAGGO para 
comparecem à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se nos dias, locais e 
horários (primeira e segunda chamada) abaixo informados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

1- Análise e deliberação da proposta para  o aditivo 2019 ao ACT 2018/2020 
na Oi e Paggo.

DIA 10/12/2019 - TERÇA-FEIRA
PELOTAS - 17h e 17h30 - na Delegacia de Pelotas  - Rua Voluntários da Pátria, 
1266);
DIA 11/12/2019 - QUARTA-FEIRA
PORTO ALEGRE - 17h e 17h30 - Boges de Medeiros, 512,  16°andar,  auditório da Oi;
URUGUAIANA - 17h e 17h30 - na Delegacia - Rua Delavigne Coccaro nº 804 - 
Bairro Vila Júlia;
DIA 12/12/2019 - QUINTA-FEIRA
NOVO HAMBURGO - 17h e 17h30, Rua General Neto, 83 prédio da Oi;
PASSO FUNDO - 17h e 17h30, na Delegacia, Rua Moron, 625;
SANTA MARIA -  17h e 17h30, na Delegacia, Av. Rio Branco, 601 sala 301;
SANTA CRUZ DO SUL - 17h e 17h30 - na Delegacia, Rua Sete de setembro, 771, 
Centro;
SANTO ÂNGELO - às 7h30 e 8h - na Rua Andradas, 688, Prédio da Oi;
CAXIAS DO SUL - 17h e 17h30 - na Delegacia,  Rua Dom José Barea , 893 , Bairro 
Exposição.

As deliberações dos empregados dar-se-ão pela soma dos votos de todas as 
assembleias, cuja contagem  ocorrerá na última assembleia designada.

Porto Alegre 05 de dezembro de 2019.
Gilnei Porto Azambuja

Presidente
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