
Na primeira rodada de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2014, que 

aconteceu no dia 25 de abril, a empresa ofereceu um índice de 5,38% de reajuste 

salarial + 2,5% referente a um nível de evolução no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários, mantendo as demais cláusulas já existentes.

A diretoria do SINDVIÁRIOS entende que essa proposta ainda está muito aquém dos 
valores que estamos reivindicando e continuaremos discutindo em mesa de 

negociação o avanço na nossa pauta.
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TRABALHADORES UNIDOS, SINDICATO FORTE!!!

 6,43% de reajuste salarial + 5% de 
aumento real;

 Piso salarial de R$ 1.483,05;

 I m p l a n t a ç ã o  d o  P r o g r a m a  d e  
Part ic ipação de Resultados em 
Janeiro/2015;

 100% para as horas extras nos pontos 
facultativos;

 40% de Adicional Noturno;

 Adicional por Tempo de Serviço de 1% ao 
ano;

 40% de Adicional de Insalubridade para 
os empregados que desenvolvem 
atividades de sinalização vertical e 
horizontal;

 50% de Adicional de Ativação de Campo 
para todos os empregados que 
desenvolvem atividades na rua;

 05 dias de Abono Assiduidade aos 
empregados que durante seu período 
aquisitivo de férias não apresentarem 
faltas;

CONHEÇA A PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES DA TRANSERP 

PARA 2014, APROVADA EM ASSEMBLEIA DO DIA  26/02/2014

 Vale Alimentação de R$ 700,00 (13 por 
ano);

 Vale Refeição de R$ 220,00 por mês;

 R$ 150,00 por mês aos empregados que 
trabalharem no horário noturno;

 R$ 250,00 de Auxílio Educação Infantil 
para cada filho de empregado até 
completar ensino fundamental;

 Redução para 40 horas semanais para os 
empregados que hoje realizam jornada 
de 44 horas/semana;

 Renovação dos uniformes uma vez ao 
ano;

 Implantação do Adicional de Bem Estar 
Social para minimizar o impacto do 
reajuste no plano médico;

 Implantação do Adicional de Titulação 
aos empregados que comprovarem 
formação de cursos relacionados aos da 
carreira profissional.


