
Acordos Coletivos de 
Trabalho resultam 
em benefícios para 
os trabalhadores

Empresa de Energia Elétrica (EPE) Indústrias 

Nucleares do 

Brasil (INB)

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado do Rio de Janeiro (EMATER-RIO)

Sempre atuando na luta pela defesa dos interesses dos Administradores, o SINAERJ participa das lutas e 
campanhas salariais de inúmeras empresas, dentre elas: Eletrobras, Eletronuclear, Furnas, Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Indústrias Nucleares do Brasil (INB), CEDAE, EMATER-RIO, EPE e 

está em fase de retomar as negociações com a Emgepron. 
Dessas lutas sucedem os Acordos Coletivos de Trabalho (ACT), que são documentos de caráter legal nos quais 

ficam assegurados os direitos dos trabalhadores e outros benefícios, como gratificação por substituição, reajuste 
salarial, auxílio-educação, entre outros.

Recentemente, o SINAERJ esteve empenhado nas negociações com a INB, EPE e EMATER-RIO, cujos resulta-
dos podem ser vistos abaixo. Os acordos vigentes estão disponíveis na íntegra em nossa página na Internet: www.
administradores.org.br

A aprovação das propostas do Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012 foi realizada em 
assembleia no dia 20 de março, na qual compareceram cerca de 200 trabalhadores da em-
presa. Até chegar a uma proposta que atendesse os principais anseios dos empregados 
foram quase onze meses de negociações árduas entre as entidades representativas dos 
empregados que participam das negociações trabalhistas na EPE, dentre elas o SINAERJ re-
presentado pelos Diretores Dejalmar Francisco de Pinho, Julio Reis, Carlos Sansone e Marco 
Antônio, e a Direção da empresa.

Após algumas rodadas de 
negociação e paralisação 
temporária das atividades, a 
Intersindical dos trabalhado-
res da INB, constituída pelos 
sindicatos signatários, dentre 
eles o SINAERJ, chegou a 
um consenso com a Direção 
da empresa, de forma que as 
principais reivindicações dos 
trabalhadores fossem atendi-
das e, assim, o Acordo Co-
letivo de Trabalho 2011/2012 
foi assinado. Dentre as cláu-
sulas do acordo, há o reajus-
te salarial de 6,97% a partir 
de 1º de novembro. 

Tendo sido aprovada em assembleia, 
a pauta de reivindicações para o Acor-
do Coletivo de Trabalho 2011/2012 foi 
entregue no Gabinete do Presidente 
da EMATER-RIO, no dia 26 de março. 
Entre as principais reivindicações está 
o reajuste linear dos salários de todos 
os empregados em no mínimo 77%, 
respeitando, ainda, os salários mínimos 
profissionais de cada categoria que se-

jam definidos em Lei.
Os trabalhadores reivindicam tam-

bém o compromisso da empresa de im-
plementar com participação paritária da 
AFERJ, num prazo de 90 (noventa dias), 
a partir da assinatura do acordo, o Plano 
de Cargos e Salários que já se encontra 
em fase de aprovação na SEPLAG, sob o 
n° E-02.200001/2010, solicitando dotação 
orçamentária para que o mesmo seja im-

plantado ainda nesse exercício, e o paga-
mento de 6% a título de produtividade, so-
bre os salários já corrigidos, sendo pago 
em parcela destacada, não incorporada 
ao salário.

O documento dispõe ainda sobre o ti-
cket alimentação, auxílio previdenciário, 
incorporação de gratificação, assistência 
médica e hospitalar, treinamento técnico-
profissional, entre outras questões.

• Aplicação do IPCA de 6,51% relativo ao período de 1.º de maio de 2010 a 30 de abril de 
2011, retroativo a maio de 2011, com repercussão sobre os benefícios (vale refeição e limites de 
ressarcimento referentes a planos de saúde e odontológicos). 

• Concessão de crédito adicional no vale refeição e/ou alimentação dos empregados, cor-
respondente a quatro meses de benefício (R$ 2.288,00).

• Extensão do auxílio creche para todos os empregados (incluindo-se os pais), mantendo-
se os valores do ACT anterior (2010/2011).  O benefício aos pais será concedido a contar do 
mês seguinte ao da assinatura do novo ACT.

• Aprovação da Proposta de Banco Horas, resultado das discussões na mesa de nego-
ciações. Esta proposta deverá ser implantada em caráter experimental, por um período de até 
seis meses, durante o qual a Direção da EPE se compromete a manter reuniões de avaliação e 
negociações com os Sindicatos representantes dos empregados, buscando aperfeiçoar e me-
lhorar o sistema e suas funcionalidades. Findo este prazo, o banco de horas poderá ser extinto.

Entre as principais cláusulas aprovadas estão:
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