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Desde a obtenção da Carta Sindical em agosto de 2016, o SINTRes RJ, representa todos os 
trabalhadores nas Empresas de Resseguros no Estado do Rio de Janeiro.  

São 28 empresas, entre Resseguradoras e Corretoras de Resseguros, atendidas pelo SINTRes RJ.  

A CCT - Convenção Coletiva dos Trabalhadores Ressecuritários de 2019 já foi assinada no dia 25 
de fevereiro de 2019 e está valendo para todas as Resseguradoras, inclusive o IRB. Esta Convenção 
completa está disponível na intranet do IRB. 

Passamos abaixo o cronograma de atividades desenvolvidas para o fechamento do Acordo Coletivo 
de Trabalho de 2019 com o IRB Brasil Re: 

▪26/11/2018 – Pedido de Sugestões do SINTRES RJ à categoria Irbiária – (Prazo: 03/12 à 
07/12/2018); 
▪10/12/2018 – Envio da Proposta do ACT 2019 do SINTRES RJ para o IRB Brasil Re; 
▪13/12/2018 – 1ª Reunião do SINTRES RJ com o IRB Brasil Re sobre o ACT/2019; 
▪31/01/2019 – 1ª Carta do SINTRES RJ pedindo prorrogação do ACT 2018 para a categoria 
Irbiária; 
▪28/02/2019 – Envio da proposta do ACT 2019 do IRB para o SINTRES RJ; 
▪07/03/2019 – Reunião no IRB sobre o ACT 2019; 
▪15/03/2019 – Reunião no IRB sobre o ACT 2019. 

Caso o IRB envie a proposta final até o dia 20/03/2019, poderemos marcar a Assembleia para 
análise e votação do ACT 2019, entre os dias 28 e 30 deste mês. 

Importante destacar que o SINTRES RJ sempre cumpriu com todos os prazos necessários e diante 
da possibilidade de atraso nas negociações, propôs que fosse adiantado o valor de reajuste salarial, 
na forma da CCT, o que não foi acatado pela empresa. 

Para evitar dúvidas e desinformação, reforçamos que o SINTRES RJ sempre esteve e está de portas 
abertas a qualquer funcionário, sindicalizado ou não, prestando as necessárias e corretas 
informações sobre o andamento das negociações. 

O SINTRES RJ sempre estará ao seu lado. 
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INFO SINTRes   005/2019 

Av. Marechal Câmara, 160 – Salas 402/403 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20020-080 
Home Page: www.sintres.org.br – e-mail: sintres@sintres.org.br 

Tel.: 21  2262-0421 / 2533-0889   Tel/Fax: 21  2220-6464 
 

                                    Rio de janeiro, 18 de março de 2019. 


