
 

 

OFÍCIO Nº 012 / 2022 
 
 

Autorização de antecipação parcial de reajuste salarial aos trabalhadores 
celetistas nas cooperativas no Estado de Alagoas. 

 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES CELETISTAS EM COOPERATIVAS NO 
ESTADO DE ALAGOAS – SINTRACOOP/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
01.307.499/0001-47, Código Sindical sob o nº 921.000.812.91114-7, registrado no 
Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº 46.000.005468/96-34, com sede na Avenida 
Comendador Leão, n. 456, Bairro Poço, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, CEP: 
57.025-000, neste ato representado por seu Presidente, Raphael Miguel da Silva, vem 
respeitosamente mediante este ofício informar o que segue: 
 
1) Considerando que as negociações se encontram em andamento podendo perdurar 
ainda alguns meses, principalmente em decorrência do processo eleitoral da OCB-AL, 
qual ainda não ocorreu a eleição e a posse da diretoria eleita, o que causa certo prejuízo 
temporal conclusivo das referidas negociações coletivas em especial a pactuação da 
CCT/2022 a 2023. 

2) Considerando que o Sindicato Laboral vem buscando em prol dos trabalhadores 
assistidos o reajuste salarial mínimo de 15,00% (quinze por cento), contemplando a 
reposição inflacionária de 10,16% (dez virgula dezesseis por cento), referente ao (INPC 
referência janeiro 2022) (+) o reajuste salarial de 4,84% (quatro virgula oitenta e quatro 
por cento, (ganho real), observando ainda que a tendência da atualização  do 
acumulado dos últimos 12 (doze) meses se aproximarem do postulado pela entidade 
representativa. 

3) Considerando a necessidade de reposição mínima destes trabalhadores bem como 
o reajuste retroativo em decorrência as percas salariais até então, sob pena de causar 
prejuízos consideráveis aos assistidos ante a explosão inflacionária bem como a perca 
salarial. 

4) Considerando a necessidade de as Cooperativas procederem com os respectivos 
reajustes aos seus trabalhadores sem que seja considerado aumento espontâneo e não 
sofra os reflexos da sentença normativa por força da decisão num possível dissídio 
coletivo que poderá ser instaurado em caso de frustração das negociações coletivas;  

5) Considerando ainda que o SINTRACOOP-AL vem buscando por todos os meios 
necessários a defesa desses trabalhadores sem que cause reflexos negativos as 
respectivas Cooperativas.  



 

 

6) Considerando ainda que as Cooperativas poderão procurar o oficiante para que, 
querendo possam abrir o diálogo das negociações bem como pactuação de acordos 
coletivos de trabalho “individual”. 

7) Ante estas considerações o Sindicato oficiante faz saber que, ficam autorizadas as 
Cooperativas do seguimento econômico representada pelo SINTRACOOP-AL a 
conceder recomposição salarial até o limite do INPC acumulado do exercício de 
2021, de 10,16% (dez virgula dezesseis por cento), para seus empregados, sem que 
seja considerado aumento espontâneo, mediante a comunicação por escrito com o 
nome da Cooperativa e relação de todos os empregados contendo (nome 
completo, função, data de admissão e valor salarial atual e valor salarial 
reajustado) para o SINTRACOOP/AL, SOB PENA DE NULIDADE DA 
ANTECIPAÇÃO, podendo, inclusive, aplicar índices superiores, sendo expressamente 
vedada a aplicação abaixo desse índice sob pena inclusive de pratica de conduta anti-
sindical com o fito de desmotivar e interferir na campanha salarial do ano de 2022, 
sendo essa notificação da aplicação do reajuste por parte da Cooperativa, para fins de 
que seja resguardado todos os direitos dos trabalhadores, bem como evitar a 
interferência econômica às negociações coletivas. 

8) Entretanto, as Cooperativas que estiverem passando por dificuldades em 
decorrência do estado pandêmico COVID-19 que precisarem aplicar índices inferiores, 
poderão aplicar desde de que ocorra a participação do Sindicato, mediante acordos 
coletivos de trabalho, com a compensação desta reposição em outros benefícios, após  
devidamente deliberado e aprovado por decisão assemblear dos trabalhadores “in loco”, 
que poderá correr tanto presencialmente, sendo respeitadas todas as medidas de 
segurança e de enfrentamento ao COVID-19, bem como por meio de assembléia virtual. 
As comunicações, informações ou qualquer outro requerimento sobre os acordos 
coletivo poderão ser feitos diretamente ao presidente Sr. Raphael Miguel da Silva pelo e-
mail: raphael@sintracoopal.com.br ou pelo Fone/WhatsApp: (82) 99971-8477. Ficando 
desde já notificadas.  

 
 
 

Maceió - AL 08 de março de 2022. 
 
 
 
 

Raphael Miguel da Silva 
Presidente 
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