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Nova Convenção Coletiva do Comperj é marcada por
luta e avanços dos trabalhadores em suas conquistas
União e mobilização dos
trabalhadores marcam
ganhos da campanha
salarial liderada pelo
Sinticom!

Já está em vigor a
nova Convenção
C o l e t i v a d o s
Trabalhadores do
C o m p l e x o
Petroquímico do Rio de
Janeiro (Comperj). O
documento foi assinado
e representa um ganho
para a categoria nesta
campanha salarial,
marcada pelo
endurecimento dos
patrões nas concessões

de aumento real. Mesmo
assim, o sindicato se
manteve firme na mesa
de negociações e saiu
dela fortalecido.
Foi uma luta
marcada por uma greve
que até o último
momento os patrões
queriam descontar na
totalidade, mas
acabaram cedendo
diante da mobilização e
da determinação da

categoria. Em vários
momentos, o sindicato
foi colocado a prova,
enfrentou baderneiros,
pessoas que todos os
anos tentam atrapalhar
nossa campanha
salarial, mas conseguiu
superar as dificuldades e
conquistar o aumento
para todos trabalhadores
do Comperj.
Concluímos essa
campanha com a

inclusão de mais
categorias na tabela
salarial, acabamos com
o teto no índice de
reajuste, elevamos o
limite do vale
alimentação o que
beneficiou outras
categorias. Isto também
aconteceu com a PLR,
que teve seu valor
aumentado, mais uma
vitória para os
trabalhadores.

Conheça os pontos mais importantes da convenção:

Participação nos Lucros:
Índice de reajuste:
9% para todas as categorias sem teto salarial.

Garantimos um valor mínimo de um salário
base até o teto salarial de R$ 9.000,00
beneficiando varias categorias profissionais.

Folga de campo:
Ela existe para beneficiar os trabalhadores alojados e
os que fizeram o cadastramento em dezembro de
2013, que não mudaram de empresa e residem longe
do local de trabalho. Não adianta os departamentos
administrativos das empresas tentarem confundir a
cabeça dos trabalhadores com interpretações errôneas
desta cláusula. Os critérios já constam na convenção.

Estabilidade para gestante:
A Convenção também prevê garantias para a
gestante. A trabalhadora terá garantia provisória
no emprego, a partir da comunicação da gravidez
ao empregador e até cinco meses após o parto.

Vale Alimentação:
o vale alimentação foi para R$ 410,00. Somado ao
vale extra o valor final do seu vale alimentação sobe
para R$ 444,16. Isto significou um aumento de 23%.

Folga de pagamento:
Nos dias de pagamento mensal dos salários não
haverá expediente e, por conta disso, as horas de
trabalho desse dia serão abonadas pelas empresas.

Desconto da greve:
Os dias relativos a greve deflagrada entre 05 fevereiro de 2014 e 17 de março de 2014, no total de 25 dias úteis,
ficaram assim: a) 1/3 dos dias (8,3) serão abonados pelas empresas; b) 1/3 dos dias (8,3) serão compensados;
c) 1/3 dos dias (8,3), se não houver paralisação (greve) até 31/01/2015, serão abonados. Se houver paralisação,
os patrões vão descontar tudo; d) Em casos de demissão por justa causa ou pedido de demissão as hipóteses
previstas nas letras "b" e "c"desta cláusula, serão descontadas na rescisão do contrato de trabalho.
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