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Pauta aprovada 
Começa efetivamente a Campanha Salarial 2021/2022 

dos trabalhadores da Oi e Lojas Paggo 
 

          O Sinttel-DF informa que os trabalhadores da Oi S.A. e Lojas Paggo reunidos em 

Assembleia Geral por videoconferência, no dia 22 de setembro, aprovaram sua Pauta de 

Reivindicações referente à Campanha Salarial 2021/2022 (data-base 1º novembro). A 

Pauta já foi encaminhada à empresa e servirá de ponto de partida das negociações do 

Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2021/2022. Veja no verso a Pauta aprovada. 

 

          A nossa Campanha Salarial deste ano será uma batalha árdua e exige a participação 

e o envolvimento de toda a categoria, pois além da inflação extremamente alta, que está 

corroendo o poder de compra do trabalhador, ainda não podemos esquecer que relativo 

a 2020, ainda temos uma pendência a resolver, que foi a inflação relativa ao período de 

1º/11/19 a 31/10/20, medida pelo INPC do período em 4,77% e que ainda não foi reposta. 

  

          O Sinttel-DF conclama todos os trabalhadores da Oi e Lojas Paggo para lutarem em 

defesa dos nossos empregos, direitos e benefícios sociais. NOSSA UNIÃO É A NOSSA 

FORÇA! 

Campanha Salarial 2021/2022 dos 

Trabalhadores da Oi e Lojas Paggo 
No mundo do trabalho nada se concede, tudo se conquista. 

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


 

PAUTA   DE   REIVINDICAÇÕES   2021/2023 

       “OI / Lojas Paggo’’   -   CNN FITRATELP   

1 - Vigência Bienal do Acordo Coletivo de Trabalho (2021/2023), com reajuste/correção        das Cláusulas 

Econômicas em 2022; 

2 - Reajuste Salarial LINEAR composto pelo INPC do período mais 4,77% (quatro virgula   setenta e sete 

por cento, que são perdas relativa ao ano de 2020), na data base; 

3 - Reajuste dos demais Benefícios composto pelo INPC + 4,77% (quatro virgula setenta e sete por cento), 

com isonomia a todos; 

4 - Inclusão de Cláusula de Garantia do Emprego no ACT;  

5 - Adiantamento de um salário nominal, a título do Placar 2021; 

6 - Garantia de cumprimentos das Regras, Critérios e todos os compromissos relativos à F. Atlântico, 

após resultado de Migração para novas empresas; 

7 - Fornecimento do Auxílio Alimentação por 360 dias para os afastados por Auxílio Acidente e de 180 

dias para os afastados por Auxílio-Doença; 

8 - Ampliação do Auxílio Farmácia e Revisão/Ampliação nos valores das Tabelas de Doenças Crônicas 

e desburocratização no Aplicativo (receita, etc.);  

9 - Treinamento Presencial para Projeto Mult Skill (e outros), com Carga Horária adequada; 

10 - Adequação no Banco de Horas; 

11 - Equiparação dos benefícios e salários das áreas Técnica, PCD.s,   substituição Gerencial, 

extensivos a todas as Coligadas incluindo Lojas Paggo; 

12 - Adequações nas Variáveis, Quebras de Caixas + fornecimento cartão Funcional Card (Lj.s Paggo); 

13 - Implantação de PDV.s (Ponto Diário de Veículo, vide Regras de Ouro), e adequação dos alugueis de 

veículos aos Valores de Mercado; 

14 - Fixação do Piso Salarial no valor de R$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais); 

15 - Adequações do Plano de Saúde aos Critérios da ANS / ampliação da Rede Credenciada, mais 

facilidade na Janela de Migração; 

16 - Adequações a respeito dos PPP, REP, Ginástica Laboral, VT opcional, Termo de Transição à 

Carreira, Qualificações e Periculosidade para a GSM; 

17 - Discussão a respeito de regras e critérios relativos ao Home Office; 

18 – Alteração nos procedimentos ref. empregado acumular também serviço de Segurança 

Empresarial; 

19 - Manutenção das Demais Cláusulas dos ACT.s  2020/2022.     


