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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA OI/PAGGO

A participação nos Lucros de 
Resultados do Placar 2020 será 

paga dia 30/4/2021. 
 Informamos aos trabalha-

dores da Oi e Lojas Paggo que 
no próximo dia 30/04/2021 
a empresa fará o paga-
mento do Placar 2020. Para 
os trabalhadores da Oi o valor 
será de 3,46 salários nominal. Para os trabalhadores das Lojas Oi Paggo, o 
prêmio corresponde aos resultados alcançados em cada regional. Conra 
no quadro o prêmio que será pago em cada regional: 

 É importante lembrar que apesar das diculdades que a Oi vem 
enfrentando nos últimos anos, o esforço dos Sindicatos e da FITRATELP 
durante as negociações do PPR-PLACAR foi fundamental para que neste 
momento a categoria alcançasse mais esta conquista. O dinheiro extra 
chegou em uma boa hora, uma vez que todos estamos atravessando um 
momento de incertezas e diculdades nanceiras. 

Ressaltamos, no entanto, que o PPR-PLACAR é resultado do esforço 
de cada trabalhador, que se dedicou prossionalmente e vestiu a camisa 
da Oi, para que as metas fossem alcançadas. 

Neste momento não podemos parar. Temos que fortalecer a nossa luta 
para manter nossos empregos e direitos trabalhistas. Parabenizamos os 
companheiros e companheiras pela conquista. PARABÉNS! 
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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


