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PAGAMENTO RETROATIVO A SOLDADOR MULTIFUNÇÃO
Imagem Divulgação

O Sinticom e as comissões
alcançaram mais uma vitória.
Desde o início do ano,
determinadas empresas não
estavam de acordo com o
pagamento diferenciado no
salário do soldador
multifunção e não

reconheciam a qualificação
desses profissionais. Na
reunião de quinta-feira, 5 de
setembro, amarramos o
compromisso das empresas
e dos consórcios de, a partir
do próximo pagamento,
adequar os valores de

acordo com a Convenção
Coletiva. Além disso,
soldadores multifunção (que
ainda não tinham esse
reconhecimento) receberão o
pagamento retroativo desde
fevereiro de 2013 – data do
último acordo coletivo.

OS DIREITOS DOS TRABALHADORES FORAM DEFENDIDOS EM NOVA REUNIÃO DO
SINDICATO E DOS REPRESENTANTES COM AS EMPRESAS, EM 5 DE SETEMBRO
Imagem Divulgação

Depois de várias reuniões entre o Sinticom e as
comissões de representantes dos trabalhadores do
Comperj com os gerentes das empresas, enfim
conseguimos que aconteça um recadastramento de
todos os funcionários. O objetivo é garantir para o
trabalhador o direito a receber a passagem para a
folga de fim de ano. O cadastramento será feito
pelas empresas e consórcios a partir de segundafeira, 9 de setembro, e tem o prazo de 30 dias para
ser concluído. Na reunião, que aconteceu na

SINTICOM

quinta-feira, 5 de setembro, em Itaboraí, foram
estabelecidos também os critérios para se definir
se o trabalhador realmente tem direito ao
benefício – os funcionários tem que apresentar
comprovantes de residência dos últimos três
meses no próprio nome ou em nome do pai, mãe
ou cônjuge. Mais informações podem ser
conseguidas com as comissões de representantes
dos trabalhadores (nos canteiros de obra) ou,
então, com os setores de RH das empresas.
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Acontece

Comissões de Fábrica, uma realidade no Comperj

Primeira reunião da SUCT (Sistema Único das Comissões de
Trabalhadores) em 18 de junho de 2013.

A partir da nossa luta em 2011 o
Sinticom começou a fortalecer a
criação de comissões de
representação por local de trabalho
nas obras do Comperj. Em primeiro
de março de 2012, fruto de muita luta
e negociação a Presidenta Dilma
Rousseff assinou o Compromisso
Nacional que trata-se de um termo
para melhorar e avançar nas
condições de trabalho para todos do

nosso setor. Aqui no Comperj as
maiores empresas e consórcios
aderiram o termo de compromisso.
Hoje, um ano depois as comissões de
fábrica é uma realidade no Comperj e
fica claro os avanços e conquistas que
os companheiros vem conquistando ao
logo deste tempo. Vamos continuar
fortalecendo esta forma de organização
para cada vez mais termos avanços e
conquistas em nossos direitos.

Eletricistas de manutenção
Na reunião entre o Sinticom, as comissões de
trabalhadores e as empresas, na quinta-feira, 5
de setembro, voltamos a tratar da situação do
adicional de 30% para os eletricistas de
manutenção – já que muitas empresas não

pagam esse percentual. Ficou determinado que
as empresas devem apresentar o laudo feito por
peritos ainda em setembro para que possamos
comprovar a exigência do pagamento. Estamos
atentos a essa situação.

Na reunião anterior do SUCT,
em 1º de agosto, o Sinticom e
os representantes das
comissões de trabalhadores
cobraram dos gerentes das
empresas, e também da
Petrobras, a relação de todas
as empresas subcontratadas.
Na reunião de 5 de setembro,
ficou acertado que as todas as
empresas subcontratadas tem
que se cadastrar no sindicato

com os seguintes documentos:
CNPJ, telefone, razão social,
e-mail e o contrato. Isso é
importante para que o
Sinticom possa cobrar e
garantir o cumprimento da
Convenção Coletiva
resguardando os direitos dos
trabalhadores. Se isso não
acontecer, não vamos aliviar:

É PAU NA GATA!

É Bom Lembrar!
O trabalhador está atento. Nós não nos deixamos enganar por falsos moralistas e falsos
profetas que querem nos iludir. Temos representação legal (o Sinticom) e os
representantes das comissões nos canteiros de obras, perto de todos. O trabalhador tem
e merece respeito!
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