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No último dia 05/06/2014, foi realizada assembleia 
com os trabalhadores das empresas Controlado-
ras de Paranaguá. Nesta assembleia foi discutida 
e aprovada a pauta de reivindicações conforme 
abaixo. Os trabalhadores reafirmaram a necessi-
dade de alguns avanços em ACT (Acordo Coletivo 
de Trabalho) que não estão previstos na CCT (Con-
venção Coletiva de Trabalho – SINDASPP):

• Piso Salarial de R$ 1.500,00;
• Vale Refeição de R$ 900,00(30,00x30) e descon-

to de no máximo 2%
• Horas extras escalonadas: As horas extras serão 

pagas, de forma escalonada, com adicional de 
50% para as primeiras 20 mensais, 65% para as 
excedentes de 20 e até 40 horas mensais, e de 
85% para as que ultrapassarem as 40 mensais, 
100% para as horas realizadas aos sábados, do-
mingos e feriados; 

• Plano de saúde: Pagamento de 100% para to-
dos os trabalhadores

• INSALUBRIDADE: Para todos os colabora-
dores, visto que todas as categorias que 
prestam serviços no porto pagam, menos as 
Supervisoras.

• PERICULOSIDADES: Para todos os colabora-
dores que trabalham no corredor de expor-
tação e terminais petroquímicos.

• PERICULOSIDADES: Para todos os colabora-
dores que trabalham em laboratórios de aná-
lises de grãos, farelos, óleos e gorduras e labo-
ratórios petroquímicos, visto que trabalhamos 
com solventes, ácidos, sais, fertilizantes, e es-
tamos com acesso direto a gases e vapores e 

etc... Todos os produtos químicos que manip-
ulamos têm F.I.S.P.Q , laudo de analise do re-
agente manipulado, PPP(INSS) e está descrito 
nas normas regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho(NR).

• DIÁRIA DE VIAGENS: Valores mais reais, utili-
zando novo valor do vale refeição, R$ 900,00. 

• Os trabalhadores defendem a diferenciação 
salarial para aqueles que fazem “Draft” (In-
speção em navios) e para aqueles que fazem 
Certificação (Laudos com termos técnicos em 
inglês, inclusive).

A ASSEMBLEIA DOS TRABALHADORES  
DAS CONTROLADORAS FOI UM SUCESSO!

FOI APROVADA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

AGENDADA MESA 
REDONDA NO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO PARA DISCUSSÃO DA 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES COM 
AS EMPRESAS CONTROLADORAS

O Ministério do Trabalho já marcou mesa re-
donda com as Empresas Controladoras para dia 
13/06/2014 sexta-feira, às 10h30min em Curitiba 
para discutirmos a pauta acima, com as seguintes 
empresas: Cotecna Serviços, Inspectorate do Bra-
sil Inspeções, Schutter do Brasil, SGS do Brasil,  
Intertek do Brasil Inspeções, Saybolt Concremat 
Inspeções Técnicas, Control Union Ltda, Super-
inspect, CCIC do Brasil Inspections Certificações, 
GenesLab, Bureau Veritas Brasil. 

FIQUEM ATENTOS!
MARCAREMOS 
ASSEMBLEIA EM BREVE!


