
Para os trabalhadores das lojas, a proposta da empresa é 

de reajustar os salários em 2,5% a partir de junho/20. O 

mesmo índice será aplicado para o tíquete e auxílio cre-

che a partir de janeiro/20. O abono do retroativo será de 

R$ 301 a ser pago no dia 20 de janei-

ro/20.  A antecipação do PPR será de 

1/3 do salário nominal com pagamento 

no dia 15 de janeiro. Haverá ainda o 

pagamento antecipado do 13º salário 

do ano de 2020*, no dia 23 de dezem-

bro/19, caso a proposta seja aprovada em assembleia. 

A assembleia com os trabalhadores da OI/Paggo será 

realizada no dia 13/12, às 11h, na loja OI Shopping da 

Bahia.

DATA/HORÁRIO

Ficam mantidas as demais cláusulas sociais do acordo. 

 LOCAL/CIDADE 
09/12 às 8h30 Sede da OI em Feira de Santana 
10/12 às 8h30

 
Sede da Oi em Itabuna

 
11/12 às 8h30

 
Sede da Oi em Vitória da Conquista

 12/12 às 11h Sede da OI, Itaigara, Salvador

 

ITEM DESCRIÇÃO

Reajuste salarial 2,5% a partir de junho/20

Reajuste tíquete e auxílio creche 

 

2,5% a partir de janeiro/20

 

Abono indenizatório 

 

Tíquete extra de R$ 301 a ser

 

pago em 20/12/19

 

Antecipação do 13º salário 2020

 

Pagamento antecipado para 23/12/19. 

 

*Estão elegíveis ao recebimento os trabalhadores ativos a partir de 30 de junho de 2019. 

Placar
 

Antecipação do pagamento de 1/3 do salário nominal no dia 15/01/20. Até outubro o 
OI/Paggo estava em 1,3 salários. O último trimestre ainda não foi computado. 

 

ITEM  DESCRIÇÃO  
Reajuste salarial

 
2,5% a partir de agosto/20

 Reajuste tíquete e auxílio creche 

 
2,5% a partir de janeiro/20

 Abono indenizatório 

 

Tíquete extra de R$ 1 mil  a ser pago em 20/12/19

Segunda parcela do 13º salário

 

Pagamento antecipado para 15/12

 Placar
Antecipação do pagamento de 50% do salário nominal antecipado para o dia 
15/01/20

ACT DOS TRABALHADORES (AS) DA OI/PAGGO
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