
 
 

                                   Boletim dos trabalhadores em telecomunicações do DF 

ATENÇÃO TRABALHADORES SINDICALIZADOS 
O Sinttel-DF tem os seguintes convênios: UNIP, CEUBRAS, UPIS, UNIPLAN, IESB, FACITEC, CNA, VESTCON, GRAN CURSOS, 

UNEB, FACIBRA, (UNESBA) FAMATEC, NT-INTED, Colégio Santa Terezinha, Colégio OBJETIVO, ALUB, Faculdade 

ANHANGUERA, Faculdade SERRANA, Colégio e Faculdade Projeção, Fisk (Asa Norte), Colégio e Faculdade JK, Colégio 

Integrado Polivalente, CEBAN, FASEP e outros: SIM Odontologia Personalizada, Laboratório SABIN, Clínica CLIPEQ, 

TUDÓTICA, Centro Automotivo Aro 15. Confira no sítio do Sinttel-DF a relação de convênios e os descontos para os 

trabalhadores em telecomunicações, Call centers, tele atendimento, sindicalizados e seus dependentes.  
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Assembleia Geral 
 

Convocamos todos os trabalhadores das Lojas Oi/PAGGO, para as 

ASSEMBLEIAS GERAIS a serem realizadas na PRÓXIMA 
TERÇA-FEIRA, 09 DE DEZEMBRO, dentro das próprias Lojas Oi/PAGGO 
nos Shoppings: VALPARAISO, TAGUASHOPPING, PARKSHOPPING, PÁTIO BRASIL, 
CONJUNTO NACIONAL, BOULEVARD E IGUATEMI, em horário comercial, para 
analisarem e decidirem a respeito da proposta final da Oi/PAGGO referente à 
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015.  

Depois de muita negociação, a Oi/PAGGO apresentou ao Sinttel-DF uma 
proposta capaz de ser apreciada em assembleia geral. De fato, conseguimos melhorar 
a proposta da empresa em vários pontos, melhorias estas que os trabalhadores vão 
decidir, em assembleia, se elas são aceitáveis ou não.  

Ressaltamos, no entanto, que somente uma ampla mobilização local e nacional 
dos trabalhadores, com engajamento de todos, é capaz de fazer a empresa mudar sua 
postura difícil na data-base. A empresa está fazendo o jogo dela para defender os seus 

interesses. Nós trabalhadores temos que reagir para conquistar 
um acordo coletivo decente e justo. O sindicato negocia duro, 
argumenta, insiste, mas somente a categoria tem o verdadeiro poder de mudar as 
posições da empresa. Confira no verso do boletim os principais pontos da 
proposta. 

 
Participe! Não deixe que os outros decidam por você! 

 

http://www.sinttel.org.br/


SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL 

 

PROPOSTA DA Oi/PAGGO  
 

 Reajuste salarial de 6,34% para todos os trabalhadores; 

 Tíquete de R$ 17,50 para R$19,00; 

 Auxílio-Creche de R$ 175,00 para R$190,00; 

 Auxílio-Educação Especial de R$ 350,00 para R$370,00; 

 Auxílio-Medicamento de R$ 300,00 para R$330,00; 

 Abono Tíquete extra de R$ 301,00 com a coparticipação de 
R$1,00, a ser pago em até 05 dias após a assinatura do ACT. 

 Pagamentos retroativos à Data-Base, em 1º de novembro. 

 Garantia formal de, em até 90 dias, uma nova reunião para 
elaboração de um programa de participação nos resultados 
(PPR) e discussão do programa de remuneração variável;  

 Implantação de programa a Doenças Crônicas em até 60 
dias; 

 Pisos de R$800,00 para cargo de assistente, R$853,36 para 
cargo de Caixa e R$906,70 para cargo de Vendedor. 

 Mantidas as demais cláusulas do atual ACT. 
 

   

CAMPANHA SALARIAL 2014/2015  
DOS TRABALHADORES DA Oi/PAGGO 

No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista! 


