NEGOCIAÇÕES COM A ESTÁCIO DE SÁ
Aos Companheiros (as) empregados da Estácio de Sá no Estado do Rio de
Janeiro, ontem dia 16 de março de 2011, houve mais uma rodada de negociações com a Estácio
de Sá.
Pontos positivos da negociação:
•

Majoração do vale refeição para R$ 90,00 (noventa reais), o reajuste oferecido está
acima da inflação do INPC integral que foi de 6,36% (valor anterior do vale refeição R$
80,00).

•

Plano de Saúde – a) A Estácio concederá o Plano de Saúde custeado integralmente pela
empresa, para o Auxiliar que recebe o salário até R$ 1.000,00 com carga horária de 220
horas mensais; b) A Estácio concederá auxilio ao Plano de Saúde custeando R$50,00
por vida, para o que recebe acima de R$ 1.000,00, com carga horária de 220 horas
mensais.

•

Pagamento do PLR de 6% (seis por cento) sobre os salários no mês de abril (pagamento
único). O percentual será aplicado para todos os empregados.
Ponto Negativo da negociação:

•

Ajuste dos salários pela inflação ocorrida entre março de 2010 à fevereiro de 2011 é de
6,36% , sendo que o pagamento seria praticado da seguinte forma: 50% do INPC a
partir de 1 de março de 2011 e o restante a partir de 1 de janeiro de 2012. Essa proposta
na opinião do SAAE inviabiliza a realização do acordo até porque mesmo tendo havido
os avanços acima relacionados ela cria um prejuízo grave ao ganho final do empregado,
prova disto podemos verificar o que já ocorreu nos últimos anos conforme o estudo do
DIEESE (vide em link http://www.saaerj.org.br/pdf/EstudoSalarialEstacio.pdf) que aqui
colocamos para a apreciação e desenvolvimento de raciocínio dos nossos representados.
A diretoria do SAAE ficaria agradecida de ouvir a palavra dos

companheiros(as) através do email: presidencia@saaerj.org.br . Estamos convocando para
uma reunião os atuais diretores do SAAE empregados na Estácio onde faremos uma
avaliação e estudo ocorrido atualmente e levaremos também em conta as opiniões e
avaliações dos empregados da Estácio. Esclarecemos que ainda não existe um documento
oficial assinado pela instituição consagrando tudo aquilo que foi dito acima e esperamos
uma participação ativa de todos na busca da melhoria das condições de trabalho dos
empregados da Estácio de Sá.

