
 

CIRCULAR ÀS CONCESSIONÁRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

Prezados; 

Este ano, o rumo da nossa negociação salarial foi a manutenção dos empregos. Nosso 

segmento, é, sem sombra de dúvidas, um dos mais afetados com a atual crise político/ 

econômica do país. Estamos presenciando uma onda devastadora de demissões, e o pior, 

tem sido a não recolocação destas pessoas no mercado de trabalho. Desta feita, 

acordamos, SINCODIV-RJ e SINDCON-RJ (representantes dos empregadores e dos 

empregados, respectivamente), a seguinte condição para nossa CCT 2016/2017. 

PISO SALARIAL: 

Correção de 12%, passando de R$ 1.025,00 para R$ 1.150,00; 

REAJUSTE: 

4,50% para todos os salários acima do piso salarial. Um ponto que corrobora para a nossa 

preocupação foi o seguinte: Caso a empresa venha a dispensar o colaborador que teve 

seu salário reajustado em 4,50%, em sua rescisão, este receberá a diferença entre 4,50% 

e a inflação do período que tomamos por base de cálculo, à saber ABRIL DE 2016.  

Exemplo: 

Um empregado que ganhava R$ 2.000,00. Em Maio teve o reajuste de 4,50% e passou 

para R$ 2.090,00. 

Se este mesmo empregado for dispensado em Dezembro de 2016, a situação dele 

passa a ser a seguinte: 

R$ 2.000,00 + INPC 9,83% (INPC ABRIL) = R$ 2.197,00. 

 

A diferença entre R$ 2197,00 e R$ 2.090,00, que, nesta hipótese são R$ 107,00, deverá 

ser paga de maneira retroativa a Maio. Neste caso, haveria uma diferença de R$ 856,00 

à serem recebidos por este empregado, e este valor ainda irá incorporar todas as suas 

verbas rescisórias. Será como, se este empregado tivesse recebido a reposição 

integral da inflação na data-base.  

Esta foi a alternativa menos traumática, encontrada pelas partes para, de um lado, 

tentarmos manter os postos de trabalho, e, de outro lado, diminuirmos os impactos que a 

inflação tem causado na vida dos trabalhadores de nossa categoria. 

Certos da compreensão de todos. 

Cordialmente. 
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