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ATENÇÃO TRABALHADORES(AS) NA OI/PAGGO

      EDITAL DE CONVOCAÇÃO
      ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECO-
MUNICAÇÕES DO RIO GRANDE DO SUL - SINTTEL-RS, entidade constituída para 
coordenação, defesa e representação legal dos trabalhadores em telecomu-
nicações, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 
trabalhadores empregados das empresas OI S.A. e Lojas PAGGO, para Assembleia 
Geral que acontecerá no dia 21 de setembro de 2021, terça-feira, através da 
plataforma Google Meet, no link https://meet.google.com/pts-edor-sae, pelo 
computador, tablet ou smartphone, com a primeira chamada às 17h30 e, na falta de 
quórum mínimo estabelecido pelo estatuto social, com segunda e última chamada 
às 18h, a m de analisar e decidir sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Aprovação da realização da assembleia virtual, suprindo a omissão estatutária 
quanto às condições de convocação e realização de Assembleia em Estado de 
Calamidade Pública; 
b) Aprovação da PAUTA DE REIVINDICAÇÕES com vista à celebração do Aditivo 
2021 ao ACT 2020/2022; 
c) Autorização à diretoria deste Sindicato para assinar Acordo Coletivo de Trabalho; 
d) Autorização para o SINTTEL-RS formular protesto judicial, instaurar dissídio 
coletivo e rmar acordo nos respectivos autos. 

Porto Alegre, 14 de setembro de 2021. 
Gilnei Porto Azambuja 

Presidente

Com nossa data-base (NOVEMBRO) se aproximando, é hora de iniciar a CAMPANHA SALARIAL 
2021. O primeiro passo é construir e aprovar uma pauta de reivindicações para as negociações. 
Lembrando que o ACORDO COLETIVO DE TRABALHO é nosso principal instrumento de defesa dos 
nossos direitos e dos trabalhadores. 

Por isso, é fundamental a participação de todos os trabalhadores e trabalhadoras na Oi/Paggo 
na assembleia virtual que será realizada no próximo dia 21, às 17h30 em primeira chamada e às 
18h em Segunda chamada. Vamos, desde o início da negociação, mostrar nossa disposição de lutar 
para manter o que conquistamos e avançar nas nossas reivindicações. Conra no edital abaixo, 
como participar e no verso a proposta de pauta de reivindicações. 

ATENÇÃO - A deliberação será por Aclamação da Proposta referente à Pauta de Reivindicações, 
com manifestação e registros contrários no Chat da referida assembleia.
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Reproduz e Divulga

1. Reajuste Salarial LINEAR composto 
pelo INPC + 10% (dez por cento) , na data 
base; 
2. Reajuste dos demais Benefícios com-
posto pelo INPC + 10% (dez por cento), 
com isonomia a todos; 
3. Cesta Básica de R$500,00 (quinhentos 
reais); 
4. Fornecimento de 01 Ticket Auxílio 
Alimentação após a 2ª H. E. trabalhada e 
de outro após a 6ª Hora Extra trabalhada e 
antecipação do crédito; 
5. Fornecimento do Auxílio Alimentação 
por 360 dias para os afastados por Auxílio 
Acidente e de 180 dias para os afastados 
por Auxílio Doença; 
6. Auxílio Creche extensivo a todos os 
empregados da OI-BrT; 
7. Ampliação do Auxílio Farmácia sem 
coparticipação do trabalhador e 
Revisão/Ampliação nos valores das 
Tabelas de Doenças Crônicas e desbu-
rocratização (receita, etc.); 
8. Fim do Banco de Horas com 
Pagamento das Horas Extras no mês 
subsequente; 
9. Equiparação nos salários da área 
técnica; 
10. Equiparação dos salários dos PCD 
(Pessoas Com Deciência) com os dos 
trabalhadores que exerçam a mesma 
função; 
11. Equiparação dos benefícios e van-
tagens dos empregados das Lojas Paggo 
com os benefícios e vantagens da OI; 
12. Readequação da Remuneração 
Variável (Lojas Paggo); 
13. Reajuste no valor da Graticação por 
Quebra de Caixa (Lojas Paggo); 
14. Cartão Funcional Card equivalente a 
R$800,00 ao ano (Lojas Paggo); 
15. Salvaguarda de 2 (dois) anos para os 
pré-aposentados com mais de 06 anos 
de empresa; 

16. Pagamento do PDV (ponto diário de 
veículo) quando usar o carro da empresa; 
17. Adequação do aluguel dos veículos 
(Infraestrutura), aos Valores de Mercado; 
18. Alteração nos Procedimentos relati-
vos a furtos/roubos para responsabilidade 
de denúncia/scalização à área de 
Segurança do Trabalho; 
19. Abono acompanhamento escolar ou 
de saúde de 03 dias por semestre; 
20. Fixação do Piso Salarial no valor de 
R$ 1.996,00 (Hum mil novecentos e 
noventa e seis reais); 
21. Adequações do Plano de Saúde aos 
Critérios da ANS; 
22. Melhorias e Adequações a respeito 
dos Plano de Saúde e Odontológico; 
23. Permissão para mudanças nas 
Modalidades do Plano de Saúde; 
24. Adequações no Termo de Transição 
à Carreira; 
25. Pagamento de salário substituição, 
produtividade e de tempo de serviço; 
26. Início das negociações acerca do PPR 
2023 em, no máximo, abril/2022; 
27. Discussão e esclarecimento a respeito 
das regras e critérios do plano de previ-
dência privada Fundação Atlântico; 
28. Fornecimento de Aparelhos e pro-
dutos OI sem custo para os trabalhadores; 
29. Retorno da Ginástica Laboral; 
30. Reimplantação do Anuênio; 
31. Adequações a respeito do PPP; 
32. Adequações a respeito do REP; 
33. Pagamento de Periculosidade para 
equipe da GSM; 
34. Fornecimento do Auxílio/Vale 
Transporte, opcionalmente também em 
espécie e vale combustível; 
35. Treinamentos / reciclagem a todos, 
36. Discussão a respeito do Home Ofce; 
37. Manutenção das Demais Cláusulas 
do ACT 2020/2022. 
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