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PROPOSTA 
APROVADA. 

Os trabalhadores das Lojas Oi/Paggo reunidos em assembleias 
realizadas no dia 17 de dezembro, nas lojas dos Shopping Valparaiso, 
Taguatinga Shopping, Park Shopping, Shopping Boulevard, Conjunto 
Nacional loja e quiosque, decidiram aprovar a proposta de Acordo 
Coletivo de Trabalho 2015/2016 apresentada pela empresa.   

     Nesta oportunidade queremos enfatizar que, apesar do momento 
de forte crise na economia, o sindicato e os trabalhadores, juntos, 
lutaram e conquistaram um acordo digno. Isso prova que unidos temos 
mais forças para lutar por melhores condições de trabalho.   

     O Sinttel-DF agradece a participação efetiva da categoria na 
Campanha Salarial e lembra que a tarefa agora é fiscalizar o 
cumprimento do acordo aprovado. Caso a empresa esteja 
descumprindo alguma de suas cláusulas, o trabalhador deve acionar o 
sindicato imediatamente.   

 

Confira no verso resumo da proposta  
aprovada pelos trabalhadores da Oi Paggo. 
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RESUMO DA PROPOSTA DA 
OI/PAGGO APROVADA  

 

 Reajuste salarial: 10% a partir de jan. /2016 para todos os 
trabalhadores; 
 

 Tíquete alimentação/refeição: de R$ 19,00 para R$ 21,00 (10,52%) a 
partir de nov. /2015; 
 

 Auxílio-Creche de R$ 190,00 para R$ 210,00 (10,52%); 
 

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

 Auxílio-Medicamento de R$ 330,00 para R$360,00(9,09%); 
 

 Abono do Tíquete extra R$ 251,00 com a coparticipação de R$1,00, a ser 
pago em até 05 dias após a assinatura do ACT; 

                     

 Antecipação de 50% do 13º de 2016 para admitidos até 01-06-2015 
pagamento em 15-01-216; 
 

 Antecipar 30% de 1 salário nominal de 01/12/2015 a título de 
antecipação do PPR 2015 em até 5 dias após a assinatura do termo 
aditivo; 

 
 Pisos salariais:  
 Caixa: R$ 853,36 para R$ 940,00 (10,15%); 
 Vendedor: R$ 906,70 para R$ 1.000,00 (10,29%) 

 

 Mantidas as demais cláusulas do atual ACT. 
 
 

 

CAMPANHA SALARIAL 2015/2016  
DOS TRABALHADORES DA OI/PAGGO 

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


