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Negociações Travadas 
      

         Informamos aos trabalhadores da Oi S.A. e Lojas Paggo que as negociações do ACT 

2020/2021 estão travadas porque a empresa apresentou à Comissão Nacional de 

Negociação (CNN FITRATELP/Oi) uma proposta inaceitável. A proposta foi rejeitada pela 

FITRATELP. 

         Esta é a terceira rodada de negociações da CNN FITRATELP com a Oi. Hoje (3/12) é o 

segundo dia de intensos debates por videoconferência, mas ainda não há previsão de se 

chegar a uma proposta possível de ser levada à apreciação de deliberação dos trabalhadores 

em assembleia geral. 

         No entendimento da CNN-FITRATELP, existe margem para a Oi refazer seus cálculos e 

apresentar uma proposta melhor à categoria. Não é justo que depois de promover 

demissões para reduzir custos e a capitalização da empresa com a venda das unidades de 

investimentos e imóveis, a Oi não valorize seus trabalhadores. 

         Lembramos que o INPC da data-base é 4,77% e os empregados não podem arcar com 

mais esse prejuízo. São os trabalhadores que hoje buscam reconhecimento profissional por 

meio de um acordo justo, que vestiram a camisa da Oi na hora que ela mais precisou para 

se manter no mercado de telecomunicações. Veja no quadro a Contraproposta da 

FITRATELP. Qualquer novidade informaremos à categoria. 

CONTRAPROPOSTA DA FITRATELP 

•Reajuste para salários e benefícios pelo INPC (4,77%) do Período; • Piso salarial de R$ 2.090,00; •Discutir 

a gratificação para Home Office; •Inclusão dos trabalhadores em Home Office na eleição da CIPA; 

•Fornecimento de infraestrutura para o trabalhador em Home Office; •Controle da jornada de trabalho 

em Home Office; •Garantia de vacinação e testagem contra a Covid-19; •Adequação do plano de Saúde 

à ANS; •Garantia de cumprimento das regras, critérios e compromissos da Fundação Atlântico; 

•Adequação dos PPP às exigências do INSS; •Atualização do Termo de transição à carreira e qualificações; 

•Garantia de emprego na vigência do ACT 2020/2021; •Antecipação de um salário a título de PPR 2020 

em 5/01/2021; •Vigência do ACT por dois anos; •Manutenção das demais cláusulas do ACT.  
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