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CAMPANHA SALARIAL NA Oi E LOJAS PAGGO

Proposta da Oi/Paggo

é MEDÍOCRE

A primeira reunião conjunta - Fitratelp e Federação Livre - para
a negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020 com a
Operadora Oi e Lojas Paggo, realizada no dia 12/11 no Rio de
Janeiro, foi decepcionante. A proposta apresentada não atende,
minimamente às reivindicações da categoria e, por isso, foi
rejeitada. A próxima reunião está agendada para 28/11/2019.
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