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Proposta do SINDICOM
é novamente REJEITADA

epresentantes dos trabalhadores e do Rsetor patronal tiveram a segunda rodada 
de negociação salarial por vídeo conferência no 
último dia 22.

O SINDICOM apresentou uma nova proposta 
e mais uma vez foi decepcionante.

Por consenso, a FEPETROL e sindicatos 
filiados rejeitaram a mesma na reunião. Mais uma 
vez o patronal não contribuiu para que a 
negociação tivesse avanços e o impasse acabou 
pautando a discussão.

Os dirigentes colocaram sua posição de que a 
proposta é ruim, muito longe do aceitável.

O SINDICOM insiste em defender uma tese 
imoral. Além de não propor avanços, quer retirar 
direitos. 

No entanto, a Federação não fechou as portas 
para um acordo pela via do diálogo.

A entidade espera que, depois das negativas 
às duas propostas, os patrões tenham bom senso 
e disposição para colaborar na 3ª rodada de 
negociação, agendada para a próxima semana, 
dia 03 de fevereiro.

O importante é que a FEPETROL e os 
sindicatos filiados seguem firmes e unidos na luta 
para buscar melhorias nos direitos da categoria.

Decepção na �ª Rodada de Negociação



Fortaleça sua categoria
e o sindicato para lutarem 
por seus direitos

FIQUE 
SÓCIO�

�º� Salário Admissão: salário mínimo 
calculado pelo Dieese;

�º� Correção Salarial pelo INPC-IBGE de �,���

�º� Aumento Real de Salários de ��  
�º� Abono Especial de R� �.���,�� 
corrigido por �.��� + �� = �,���.

R� �.���,�� � Reajuste ��

 Reajuste ��

 Reajuste ��

Redução para R� �.���,��

�º� Vale Refeição de R� ��,�� 
�valor unitário�, ou seja, reajuste de ��,���  R� ��,�� �reajuste de �,����

�º� Vale Alimentação - R� ���,��
�reajuste de ��,���� R� ���,�� �reajuste de �,����

�º� Vale Combustível - R� ���,��
com �� de desconto mensal Negado

�º� Bolsas de Estudo - R� ���,�� e ���
a mais na quantidade R� ���,�� �reajuste de �,����

�º� PLR - R� ��.���,�� para cada empregado      Negado 

��º� Redução Jornada Trabalho 
Redução para �� horas semanais até ��������  Não tem proposta

�manter programa naquelas
empresas que tem o benefício�

��º� Salário Substituição - Limitar ao 
prazo de �� dias  Não tem proposta

��º� Homologação da Rescisão Contratual 
Homologação no Sindicato   Não tem proposta

��º� Auxílio Doença�Acidentes 
Complementação salário e ��º salário  Não tem proposta

��º� Auxílio Doença�Acidentes 
Complementação salário e ��º salário  Não tem proposta

��º� Assistência Médica-Odontológica 
Em todas as empresas c� �� de desconto

Manutenção da cláusula 
da CCT anterior

��º� Garantia Emprego Vésperas 
Aposentadoria - �� meses antes do tempo  

 Não tem proposta

��º� Garantia de Emprego à Gestante 
de ��� dias

Manter CCT anterior 
��� dias

��º� Vale Cultura - R� ��,�� nos termos
da Lei nº ��.�������� Não tem proposta

��º� Assédio Moral�Sexual 
Enquadrar como acidente de trabalho Não tem proposta

��º� Salário Família - Reajuste de �,��� + ��      R� ��,�� �reajuste de �,����

��º� Auxílio Creche Mensal de R� ���,��
e Acompanhante R� ���,��

 Auxílio Creche R� ���,�� 
�reajuste �,���� e acompanhante 
R� ���,�� �reajuste �,����

��º� Auxílio ao Dependente Excepcional 
Mensal de R� �.���,��  R� �.���,�� �reajuste de �,����

��º� Assistência Funeral - Reajuste de
�,��� + �� sobre R� �.���,��  R� �.���,�� �reajuste de �,����

PAUTA DOS TRABALHADORES

INTERVALO 
ENTRE JORNADAS;

COMPENSAÇÃO
DE DIAS 
ÚTEIS�FERIADOS;

HORAS 
EXTRAORDINÁRIAS;

DURAÇÃO SEMANAL
DO TRABALHO
Inclusão de novo texto e 
exclusão dois textos 
existentes. Mudança 
prejudicial aos 
trabalhadores;

AUXÍLIO 
DOENÇA�ACIDENTES
Incluir dois parágrafos. 
Mudança prejudicial aos 
trabalhadores;

AUXÍLIO AO DEPENDENTE
EXCEPCIONAL
Mudança prejudicial aos 
trabalhadores;

AUXÍLIO FUNERAL
Irrelevante;

HOME OFFICE�
TELE-TRABALHO�TRABALHO
A DISTÂNCIA
Não querem ter 
responsabilidades negociadas e 
incluídas na CCT. 
Querem liberdade para 
explorar o trabalhador.

Pauta do SINDICOM
quer redução de

direitos nas
seguintescláusulas:

PROPOSTA PATRONAL


