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Esclarecimentos aos 
trabalhadores da CONVAÇO

Alguns trabalhadores 
da Empresa Convaço 

estão com dúvidas em 
relação à reivindicação 
econômica contida na 

Pauta de Reivindicações.
 
REPOSIÇÃO 
DA INFLAÇÃO
Esclarecemos que a data base 
dos trabalhadores é 1º 
de março, e a reposição 
salarial pela inflação é 
medida de 1º de março 
de 2021 a 28 de fevereiro 
de 2022, que segundo o 
INPC ficou acumulado em 
10,79%.

AUMENTO REAL 
Um outro item que tem na pauta é um ga-
nho real nos salários na ordem de 5%. Ou 
seja, a reivindicação é que se aplique nos 
salários os 10,79% e depois aplica os 5%.

REAJUSTE CONCEBIDO 
PELA EMPRESA 
Outra dúvida é quanto aos 7% de reajuste 
que alguns trabalhadores receberam. Em 

contato com a empresa, foi esclarecido 
que esses 7% é uma administração salarial 
feita pela empresa, e vem sendo aplicada 
para algumas funções conforme demanda 
do mercado de trabalho. Ou seja, é uma 
decisão da empresa, e não foi estendida a 
todos os trabalhadores.

REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES 
Lembramos ainda que as reivindica-

ções fazem parte de uma pauta, 
que será negociada com os 
representantes da empresa 
Convaço na Campanha Salarial 
2022/2023. 

NOSSA LUTA 
Nosso sonho e expectativa é que 

todos os itens sejam atendidos, mas 
por se tratar de uma negociação salarial, 

temos que aguardar uma contraproposta 
da empresa para depois convocarmos uma 
Assembleia Geral Extraordinária para os 
trabalhadores decidirem se aceitam ou 
não. 
Caso seja aceita a contraproposta, en-
cerra-se a campanha salarial, caso seja 
reprovada a contraproposta, continuam as 
negociações entre a diretoria do Metasita e 
os representantes empresa Convaço.

REPOSIÇÃO 
SALARIAL: 
10,79%


