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GLP | Trabalhadores aprovam a 
pauta de reivindicações para a 

campanha salarial 2022/2023

Em assembleia deliberativa ocorrida no 
último dia 14/07, os trabalhadores das 
empresas de GLP aprovaram a pauta 
para as negociações salariais previstas 
para setembro. 

O texto reúne os anseios de todos os 
trabalhadores e Sindicatos que com-
põem o CTRM - Comando dos Trabalha-
dores Rodoviários e de Minérios e será 
o ponto de partida para as discussões 
na campanha deste ano.  Veja a pauta 
completa a partir da página 4.

No dia 8 de agosto o SITRAMICO-RJ com-
pleta mais um ano de existência. São 91 
anos de desafi os e lutas. Tudo possível 
apenas pela luta coletiva construída com 
o apoio dos trabalhadores e aposentados. 
Nos últimos anos sofremos duros golpes 
tanto pelos constantes ataques à arrecada-
ção dos sindicatos, como pela longa cam-
panha de difamação à movimentos popula-
res capitaneados pela mídia comercial. 

A desunião estimulada pela imprensa a 
mando das empresas, permitiu a aprova-
ção da Reforma Trabalhista, Reforma da 
Previdência e o fi m de programas sociais 
de vital importância. Esses fatores foram 

determinantes para a construção do ce-
nário de desalento que vivemos hoje num 
país que vê o enriquecimento avassalador 
da camada mais rica e o brutal retorno ao 
mapa da fome na população mais pobre. 

 Para fazer valer os nossos direitos só exis-
te um caminho: a construção do senso de 
coletividade. Precisamos nos unir para que 
seja possível resgatar os direitos e ampliar 
nossas lutas. Nós, diretores, funcionários 
e colaboradores do SITRAMICO-RJ agra-
decemos a confi ança depositada e nos 
mantemos fi rmes pela esperança de dias 
melhores!  Só vamos vencer se estivermos 
juntos!
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Convênios

Sempre pensando no bem-estar do trabalhador, o SITRAMICO-
-RJ tem buscado parcerias e convênios para melhores ofertas 
e serviços para os nossos associados. Filie-se hoje mesmo ao 
nosso sindicato e  aproveite!
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No dia 28 de junho, trabalhadores da ativa, 
aposentados e pensionistas participaram 
do ato realizado em frente ao edifício Lu-
brax, Sede da VIBRA, em protesto conta os 
diversos movimentos da empresa contra a 
classe trabalhadora. Organizado pelo CNU 
– Comando Nacional Unifi cado, o movi-
mento foi conduzido pelo SITRAMICO-RJ 
e contou com o apoio de representantes de 
vários sindicatos e associações pelo Brasil, 
entre eles o SITRAMICO-RS, SITRAMI-
CO-MG, Federação Nacional, AEPET, AM-
BEP, GDPAPE, entre outros. 

Na ocasião, as entidades denunciaram as 
recorrentes manobras da empresa para o 
esfacelamento de direitos, mesmo aqueles 
garantidos por lei. Antes da privatização já 
era nítido o movimento de retirada de con-
quistas históricas. Os últimos golpes, no 
entanto, foram mais duros vitimando, inclu-
sive, aqueles que transformaram a VIBRA 
na empresa que é hoje. Um deles é o esfor-
ço da companhia pela implementação do 
FlexPrev. A migração é outra grande per-
da de direitos para ativos e aposentados. 
Conforme denunciado por trabalhadores 
da ativa, a VIBRA tem feito grande pres-

são, nos limites do que poderia ser classifi -
cado como assédio moral, para impor uma 
migração que deveria ser de livre escolha.
Em sua fala durante o evento, Ubiraci Pi-
nho, Presidente do SITRAMICO-RJ, res-
saltou que nas diversas tentativas para 
resolver questões voltadas aos trabalhado-
res a empresa alegava “falta de agenda”. 
Destacou ainda: “para aqueles que estão 
na ativa hoje, só lembramos que se a VI-
BRA não respeita os aposentados, ela tam-
bém não vai respeitar quem se aposenta 
amanhã” e fi nalizou afi rmando que esta é 
uma luta de todos.

Após a privatização, há uma insistente 
tentativa de apequenar a importância dos 
trabalhadores que transformaram a com-
panhia num grande objeto de cobiça do 
mercado. Hoje, como VIBRA, o que se vê 
é o aproveitamento das conquistas de ge-
rações passadas. Mas ao dar as costas 
aos trabalhadores e ignorar a grande res-
ponsabilidade social que tem no contexto 
brasileiro, a companhia mostra que sua 
única preocupação são os acionistas e a 
manutenção das práticas predatórias de 
mercado.

VIBRA | A hora é agora! VIBRA | Mudança de horário 
na Reunião dos Aposentados

O SITRAMICO-RJ informa que desde 
julho precisamos fazer uma pequena 
alteração no horário das reuniões dos 
aposentados. A reunião antes iniciada às 
14h, passou a ser realizada um pouco 
mais cedo, às 13h30. 
A mudança é necessária para que a As-
sessoria Jurídica do Sindicato esteja pre-
sente, já que há uma alta carga de com-
promissos que envolvem os advogados 
durante o turno da tarde. Veja abaixo as 
datas previstas para as próximas reuni-
ões:

• 17/08/2022
• 21/09/2022    
• 19/10/2022    
• 16/11/2022    
• 07/12/2022

Importante: Caso haja necessidade de 
adiamento ou cancelamento da reunião, 
comunicaremos no nosso site.

Agradecemos a todos que fi zeram parte do ato e lembra-
mos: ainda tem muita luta pela frente! Fiquem atentos aos 

nossos informes e convocações!
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Reajuste salarial:
- 4,17% retroativo a janeiro de 2022;
- 7,79% a partir da data-base (1/7/2022).

Além disso, o novo ACT renova todos 
os itens do ACT XXXIII com ajustes na 
cláusula 72ª

Na CPRM a jornada de trabalho de se-
gunda a sexta-feira é de 40 horas, com 
duração diária de 08 horas, na forma da 
lei.

§12 A CPRM adotará sistema alternati-
vo de controle de frequência/ponto em 
substituição ao Sistema de Registro Ele-
trônico de Ponto — SRPE previsto pela 
Portaria n° 1510 de 21/08/2009 do MTE 
e atendendo a atual Portaria n2 373 de 
20/02/2011 do MTE que admite o Siste-
ma Alternativo de Controle de Jornada, 
valendo a presente cláusula para a vali-
dação de tal sistema, desde que aprova-
do pelas, Entidades Sindicais;
§22 Face a implantação do novo siste-
ma alternativo de controle de frequência/
ponto, fi cará instituído o regime de fl exi-
bilização de jornada de trabalho;
§32 A CPRM não exigirá de seus empre-
gados o cumprimento de horas extraordi-
nárias, salvo em situações excepcionais. 
Neste caso as horas extraordinárias de-
verão ser previamente autorizadas pelas 

chefi as dos órgãos de 1a Linha.
§49 Os empregados que trabalharem 
horas extraordinárias e que não estive-
rem fora de suas sedes nem em servi-
ço de campo, receberão, gratuitamente, 
refeições condizentes com o horário (al-
moço e/ou jantar), sendo:
a) dias úteis:
I) horário compreendido entre 19h00min 
e 22h00 min Jantar;
II) horário compreendido entre 22h00 
min e 0h00 min lanche,
b) sábados, domingos e feriados:
I) almoço e/ou jantar e/ou lanche, confor-
me horário.
§5° Caso a CPRM não forneça a alimen-
tação prevista no parágrafo anterior, os 
empregados serão reembolsados das 
despesas efetuadas com as respecti-
vas refeições, no prazo de até 05 (cinco) 
dias, mediante comprovação da despe-
sa, que deverá ser feita até o limite do 
valor do tiquete respectivo, por refeição.
§6° Ficará a cargo da CPRM o transpor-
te dos empregados que estiverem pres-
tando serviço a partir das 22h até a sua 
residência, reembolsando, se for o caso, 
as despesas efetuadas com transporte 
convencional ou com combustível, limi-
tadas ao valor do percurso normal.

CPRM | Trabalhadores aprovam 
ACT 2021/2023

O SITRAMICO-RJ informa que no último 
dia 22/06, os trabalhadores da CPRM - 
Companhia de Pesquisa de Recursos Mi-
nerais – aprovaram a proposta apresenta-
da pela empresa no início de junho para 

o Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023. 
O ACT estava em discussão desde o ano 
passado. A proposta deliberada foi apre-
sentada durante a 11ª rodada de negocia-
ções. E tem como reajustes:

O SITRAMICO-RJ informa que é neces-
sária a realização do recadastramento 
de suas contas de e-mail para o recebi-
mento de informativos e jornais digitais. 
No formulário devem ser informados da-
dos pessoais básicos (nome e empresa), 
as formas de contato disponíveis (e-mail 
e whatsapp), bem como o aceite ao uso 
descrito pela Lei Geral de Proteção de 
Dados n°13.709.

Recadastre-se pelo link: https://mla.bs/
4ddba2b9

Todos juntos na luta!

Institucional
Recadastramento 

de e-mails

Revenda de Aviação

Acordos Coletivos

O SITRAMICO-RJ informa que após 
uma ampla movimentação do Sindi-
cato foram fechados todos os acordos 
negociados com as empresas Marlim 
Azul, Jetfl y,  RDC e Aeroprest. Os ins-
trumentos registrados encontram-se 
disponíveis no nosso site. Além disso,  
iniciamos a campanha salarial com as 
empresas Galeão e Redentor com a as-
sembleia de pauta dos trabalhadores. 

Acompanhe nosso site para mais 
notícias!
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Bloco 1 (vigência e abrangência) 

CLÁUSULA 1ª - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fi xam a vigência da presente Conven-
ção Coletivas de Trabalho no período de 1º de 
setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023 e a 
data-base da categoria em 1º de Setembro. 

CLÁUSULA 2ª - ABRANGÊNCIA 

Nos termos do artigo 613, item III da Consoli-
dação das Leis do Trabalho, as cláusulas esti-
pulada na presente Convenção Coletiva são 
aplicáveis a todos os empregados de todas as 
empresas integrantes da categoria econômica 
representada pelo Sindicato das Empresas Dis-
tribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo - SIN-
DIGÁS existentes ou que vierem a se constituir 
no período de vigência do presente instrumento 
dentro da base territorial da Entidade Sindical 
infra-assinada. 

Bloco 2 (cláusulas econômicas, salariais e 
benefícios). 

CLÁUSULA 3ª - REAJUSTE SALARIAL 

As empresas reajustarão a partir de 01/09/2022 
pelo INPC integral, mais 2,3% (dois vírgula três 
por cento) referente a perdas do período ante-
rior os salários vigentes dos empregados que 
recebem salários acima dos pisos praticados. 

CLÁUSULA 4ª - PAGAMENTO SALARIAL 
(Adiantamento quinzenal) 

As Empresas se comprometem a efetuar adian-
tamento quinzenal de 40% (quarenta por cento) 
do salário base mensal, acrescido ao adicional 
de periculosidade, quando devido, não podendo 
efetuar qualquer desconto, fi cando certo que o 
pagamento do saldo de salário será efetuado 
até o último dia útil do mês de competência. § 
1º Quando o pagamento for efetuado através de 
Bancos as empresas recomendarão aos Ban-

cos que a conta específi ca e exclusiva de salá-
rios seja isenta de tarifas. § 2º Em conjunto com 
o pagamento salarial serão feita a entrega dos 
benefícios (Ticket Refeição, Cesta Básica, Vale 
Gás), salvo casos fortuitos, força maior, greves 
ou outro impedimento que não dependa da em-
presa. 

CLÁUSULA 5ª - PISOS SALARIAIS 

a) A partir de 01/09/2022, as empresas do setor 
passarão a adotar um piso salarial único de R$ 
2.502,00 (dois mil quinhentos e dois reais), para 
os trabalhadores vinculados aos Sindicatos de 
Minérios e Derivados de Petróleo;
b) A partir de 01/09/2022, serão criados os pi-
sos salariais para as funções de: Mecânico de 
Manutenção, Mecânico Balanceiro, Eletricista 
de Manutenção Industrial, Soldador, Operador 
de Tanque GLP, Ajudante Operador Granel, 2 
FIBRA Federação Interestadual dos Trabalha-
dores do Comércio de Minérios e Derivados 
de Petróleo Conferente, Auxiliar Administrativo, 
Técnico de Segurança do Trabalho, Encarrega-
do de Turma; PISOS DE MOTORISTAS / RO-
DOVIÁRIOS 
c) A partir de 01/09/2022, o piso salarial será de 
R$ 2.752,00 (dois mil e setecentos e cinquenta 
e dois reais), para os trabalhadores que ocupam 
o cargo de Motorista em serviço de entrega do-
miciliar e industrial; 
d) A partir de 01/09/2022, o piso salarial será de 
R$ 3.191,00 (três mil cento e noventa e um real), 
para os trabalhadores que ocupam o cargo de 
carreteiro de salário fi xo; 
e) A partir de 01/09/2022, o piso salarial será de 
R$ 3.857,00 (três mil oitocentos e cinquenta e 
sete reais), para os trabalhadores que ocupam 
o cargo de R.M.M.G., para os carreteiros tare-
feiros; 
f) Recuperação de pisos. As empresas pratica-
rão, a partir de 01/09/2022, a recuperação pro-
gressiva dos pisos dos Motoristas, entrega auto-
mática, industrial e envasado.
 

CLÁUSULA 6ª - REMUNERAÇÃO DE HO-
RAS EXTRAORDINÁRIAS 

As Empresas remunerarão o trabalho extraor-
dinário com os percentuais de acréscimo, con-
forme abaixo, aplicados sobre a hora do salário 
normal, acrescido do adicional de periculosida-
de, quando devido: 

a) 60% (sessenta por cento) para as duas pri-
meiras horas; 
b) 80% (oitenta por cento) para o trabalho pres-
tado a partir da terceira hora, inclusive; 
c) 100% (cem por cento) para as horas trabalha-
das em domingos e feriados; 

5.1 - Fica proibido qualquer tipo de compen-
sação de horas normais por extraordinárias 
de qualquer espécie fi cando certo que, quan-
do possível, as empresas poderão encerrar 
as atividades, em todo ou em parte, em seus 
estabelecimentos, nos dias de sábados e nos 
dias operacionais que recaiam entre feriados e 
domingos, de forma que as horas desses dias 
sejam repostas mediante acréscimo em outros 
dias sob o regime de compensação. 

5.2 - As horas extras serão calculadas e pagas 
com o salário do mês do pagamento, sendo a 
apuração feita até o dia 15 (quinze) de cada 
mês e as horas extras realizadas do dia 16 (de-
zesseis) até o último dia do mesmo mês serão 
pagas no mês subsequente. 

5.3 - Quando necessário, a duração da jornada 
diária de trabalho poderá ser prorrogada por até 
2 (duas) horas na forma prevista no artigo 59 da 
CLT, sendo consideradas horas extraordinárias 
e pagas com o acréscimo previsto nesta Con-
venção Coletiva.

CLÁUSULA 7ª – SOBREAVISO – PLANTÕES

As empresas deverão estabelecer a partir de 
01/09/2022 procedimentos para realização de 



plantões de forma que os empregados fiquem 
de sobreaviso. 
7.1 – O sobreaviso deverá ser caracterizado 
pela possibilidade da necessidade de interven-
ção imediata de empregado colocado em esca-
la de sobreaviso. 
7.2 – Por sobreaviso entende-se o tempo em 
que o empregado permanecer em sua residên-
cia ou em local que possa ser acionado imedia-
tamente, desde que o mesmo conste de esca-
la previamente definida e tenha determinação 
para aguardar, a qualquer momento, o chamado 
para o serviço. 
7.3 – Para configuração do regime de sobreavi-
so, o empregado deverá integrar escala previa-
mente aprovada. Em caso excepcional, a área 
responsável pela escala de sobreaviso poderá 
substituir, a qualquer tempo, empregado cons-
tante da escala e que por motivos devidamente 
justificados solicitar sua exclusão. 
7.4 – A escala de sobreaviso deverá contemplar 
o sistema de rodízio, de maneira que o empre-
gado não seja escalado para tanto em mais de 
um fim de semana por mês.
7.5 – No início de cada mês, as escalas de so-
breaviso deverão ser obrigatoriamente, forne-
cidas pelas chefias imediatas aos empregados 
nelas escalados. 
7.6 – As horas de sobreaviso realizadas pelos 
empregados serão pagas a razão de 1/3 (um 
terço) do salário hora normal.
7.7 – Caso aconteça o chamado para o traba-
lho, o empregado receberá as horas extraordi-
nárias efetivamente prestadas no período, ob-
servando-se o disposto na presente convenção 
coletivo e abatendo-se do número de horas do 
total de sobreaviso.
7.8 – As empresas deverão arcar com toda a 
despesa de transportes e bem como alimenta-
ção caso ocorra o chamado para o trabalho. 

CLÁUSULA 8ª - VALE REFEIÇÃO

As empresas reajustarão a partir de 01/09/2022 
o valor do vale refeição para R$ 46,00 (quarenta 
reais), em quantidade de 30 (trinta) vales, inclu-
sive nas férias, afastamento médico e acidente 
de trabalho. 

CLÁUSULA 9ª - LANCHES – JORNADA 
EXTRA

As Empresas deverão fornecer vale refeição, 
para o pessoal que prestar serviços extraordiná-
rios após 2 (duas) horas além da jornada normal 
em caráter excepcional ou fornecer lanches em 
seu refeitório quando da possibilidade da pro-
gramação da extensão do horário. 

CLÁUSULA 10ª - CESTA BÁSICA

As empresas reajustarão a partir de 01/09/2022 

o valor da cesta básica mensal para R$ 682,00 
(Seiscentos e oitenta e dois reais).
a) No início do mês de Janeiro de 2023, as em-
presas concederão valealimentação extra no 
valor de R$ 682,00 (seiscentos oitenta e dois 
reais);
b) No início do mês de julho de 2023, as empre-
sas concederão valealimentação extra no valor 
de R$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais); 
c) A participação no custeio da cesta do empre-
gado que não tiver faltas injustificadas será de 
3% (três por cento). 

CLÁUSULA 11ª - ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
ODONTOLOGICA

As empresas se obrigam a contratar assistên-
cia médica e odontológica para os seus em-
pregados, dependentes legais reconhecidos 
pela Previdência Social, para os cônjuges, pais 
e mães, desde que comprovadamente depen-
dentes, com a participação dos mesmos nos 
custos, ficando limitado o desconto a 10% (dez 
por cento) pelo grupo familiar e por coparticipa-
ção, prevalecendo às vantagens benéficas aos 
trabalhadores. 
a) Os empregados poderão optar ou não pelo 
plano oferecido pela empresa. 
b) As empresas se comprometem a implantar 
uma comissão paritária com a participação dos 
trabalhadores, através de sua Entidade Sindi-
cal, para a escolha da prestadora de serviços 
de saúde a ser contratada pela empresa, para 
acompanhar a evolução dos custos, sinistralida-
de, proporem melhorias, entre outros, nos pla-
nos de saúde. 
c) Em caso de falecimento do titular, a assistên-
cia médica aos dependentes legais terá a dura-
ção de 2 (dois) anos a contar da data do óbito 
do titular. 
d) Sempre que o empregado for afastado por 
demissão sem justa causa, as empresas deve-
rão informar sobre a utilização do plano, através 
do Termo de Opção, que deverá ser assinado 
em duas vias, ficando uma com o emprega-
do e outra com a empresa, nos termos da Lei 
9656/98. 
e) As empresas manterão convênio vitalício para 
os atuais empregados aposentados e em ativida-
de que vierem a se aposentar, desde que custeie 
integralmente as respectivas contribuições, nos 
mesmos valores que são cobrados da empresa, 
por preço único ou por faixa etária, não podendo 
ser superior aquele valor pago pela empresa pe-
los empregados na ativa. Art. 31. Ao aposentado 
que contribuir para produtos de que tratam o inci-
so I e o § 1 o do art. 1o desta Lei, em decorrência 
de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 
dez anos, é assegurado o direito de manutenção 
como beneficiário, nas mesmas condições de 
cobertura assistencial de que gozava quando da 
vigência do contrato de trabalho. 

CLÁUSULA 12ª - BRIGADA DE INCÊNDIO

As empresas reajustarão, a partir de 01/09/2022, 
o valor do benefício para R$ 172,00 (cento e se-
tenta e dois reais). 

Parágrafo 1º - As empresas se comprometem 
a manter curso de treinamento de brigada aos 
seus trabalhadores. 

Parágrafo 2º - Os empregados que atuarem na 
Brigada de Incêndio ficarão isentos do desconto 
da refeição, durante o período que fizerem parte 
da brigada. 

CLÁUSULA 13ª - AUXÍLIO FUNERAL

As empresas, a partir de 01/09/2022, reajusta-
rão o valor do auxílio-funeral para R$ 6.650,00 
(seis mil seiscentos e cinquenta reais). 

CLÁUSULA 14ª - AUXÍLIO CRECHE

As empresas reajustarão a partir de 01/09/2022 
o valor do auxílio-creche para R$ 507,00 (qui-
nhentos e sete reais), garantindo o benefício 
para os filhos até 36 (trinta e seis) meses de ida-
de e estabelecendo-o aos empregados que, por 
motivo de viuvez ou por decisão judicial, tenham 
a guarda dos filhos. 

CLÁUSULA 15ª - AUXÍLIO AO FILHO POR-
TADOR DE DEFICIÊNCIA

As empresas, em 01/09/2022, reajustarão o 
valor do benefício para R$1.390,00 (hum mil 
trezentos e noventa reais), inclusive a parcela 
do 13º salário. Parágrafo Único - As empresas 
manterão o benefício em caso de afastamento 
do empregado por motivo de doença ou aciden-
te do trabalho. 

Bloco 3 (Participação nos Lucros e/ou Re-
sultados) 

CLÁUSULA 16ª - PARTICIPAÇÃO NOS LU-
CROS E/OU RESULTADOS

As empresas pagarão a cada empregado, até 
30/09/2022, o percentual de 250% (duzentos e 
cinquenta por cento) do valor da remuneração 
já reajustada, a título de Participação nos Lucros 
e/ou Resultados referente ao exercício 2022. 

Bloco 4 (cláusulas novas e ou modificadas) 

CLÁUSULA 17ª – COVID-19 – ABONO ESPE-
CIAL INDENIZATÓRIO

O presente Abono será pago conforme condições 
a seguir: Considerando o estado de calamidade 
pública causado pela pandemia do Covid-19, 
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ocasionando por consequência direto impacto 
financeiro na renda dos trabalhadores, as empre-
sas concederão até 30/09/2022 um abono espe-
cial indenizatório sob o título de “COVID 19-ABO-
NO”, valor correspondente à importância de R$ 
2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 

CLÁUSULA 18ª - ADICIONAL POR TEMPO 
DE SERVIÇO (Anuênio)

A partir de 01/09/2022, as empresas pagarão 
aos seus empregados mensalmente, um anuê-
nio correspondente a 1% (um por cento) por ano 
de trabalho. 

CLÁUSULA 19ª - DIÁRIA DE VIAGEM

As empresas pagarão a partir de 01/09/2022, 
uma diária no valor de no mínimo R$ 400,00 
(quatrocentos reais), que deverá ser reajustada 
anualmente. Os critérios mínimos serão criados 
pelo Sindigás e o CTRM, prevalecendo às van-
tagens mais benéficas aos empregados. 

CLÁUSULA 20ª - AUXÍLIO TRANSPORTE

As empresas concederão a partir de 01/09/2022 
aos empregados que declararem por escrito que 
utilizam veículo motorizado (Automóvel/ Motoci-
cletas, etc...) particular como deslocamento ca-
sa-trabalho/ trabalho-casa, Vale-Combustível no 
valor equivalente do transporte público coletivo 
que seria utilizado pelo empregado no percurso 
casa-trabalho, na forma da Lei 7.418 de 1995. 

a) Os valores serão apurados em conformidade 
com a declaração do empregado dos meios de 
transporte público que seriam utilizados, em con-
formidade com o disposto no Dec. 95.247/1987 
e sob as penalidades do preconizado no art. 7º, 
b) O benefício de que trata a presente cláusu-
la, em hipótese alguma importará em prestação 
“in natura”, não integrando ou incorporando a 
remuneração do empregado para todos os fins, 
em conformidade com o disposto no art 2º da 
Lei 7.418 de 1995. 
c) Caso o empregado deixe de utilizar o automó-
vel particular para fazer o trajeto casa-trabalho, 
deverá informar por escrito à empresa, que pas-
sará a conceder 6 FIBRA Federação Interesta-
dual dos Trabalhadores do Comércio de Miné-
rios e Derivados de Petróleo o vale-transporte. 
Nunca serão concedidos simultaneamente, o 
vale-transporte e o vale-combustível.
d) Fica restrita ao funcionário e proprietário a 
manutenção do veículo utilizado para desloca-
mento casa-trabalho/ trabalho-casa. 

CLÁUSULA 21ª - ATESTADOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS

Acrescentar na cláusula 59ª, da atual conven-

ção: “AS empresas concordam em aceitar os 
atestados de acompanhamento dos funcioná-
rios (as) que levarem seus filhos menores de 
idade ao médico e/ou dentista”.

CLÁUSULA 22ª - AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

Os empregados poderão deixar de comparecer 
ao serviço, sem prejuízo da remuneração, nos 
prazos e condições seguintes: 
a) - 5 (cinco) dias úteis por motivo de casamen-
to;
b) - 3 (três) dias úteis, por motivo de falecimento 
do cônjuge ou companheira habilitada na Previ-
dência Social, ascendente (pai e mãe), descen-
dente (filhos, também em caso de aborto espon-
tâneo) ou outros dependentes, desde que assim 
sejam reconhecidos pela Previdência Social; 
c) - 5 (cinco) dias úteis por motivo de nascimen-
to ou aborto espontâneo de filho; 
d) - 2 (dois) dias por motivo de internação hos-
pitalar comprovada do cônjuge ou companheira 
(o) reconhecida (o) pela Previdência Social, bem 
como em caso de falecimento de irmã/irmão. 

CLÁUSULA 23ª - PERFIL PROFISSIOGRÁFI-
CO PREVIDENCIÁRIO – PPP

Quando da entrega do PPP pelas empresas, 
deverá ser fornecida uma cópia do Laudo Técni-
co (PPRA) da função exercida pelo empregado 
e o mesmo deverá ser acompanhado de laudo 
técnico do Técnico de Segurança do Trabalho 
da empresa.

CLÁUSULA 24ª - CONTRIBUIÇÕES SINDI-
CAIS DEVIDAS

As Empresas descontarão de todos os seus em-
pregados benificiários do presente instrumento, 
desde que associados conforme autorização 
prévia, expressa e enviada às respectivas em-
presas, todas contribuições devidas à referida 
Entidade Sindical na forma e valores estabele-
cidos em suas Assembleias Gerais, cujas atas 
também serão enviadas as empresas. 

Parágrafo Único - Os empregados não sócios 
e benificiários do presente instrumento contribui-
rão com a referida Entidade Sindical, na forma, 
valores estabelecidos em suas Assembleias 
Gerais, respeitados o direito de oposição. 

CLÁUSULA 25ª - DESCONTOS DE BENEFÍCIOS

As empresas, a partir de 01/09/2022, desconta-
rão dos trabalhadores afastados do serviço por 
doenças em geral ou ocupacional, acidente de 
trabalho, licença maternidade, aposentadoria 
por invalidez (temporária), o valor de R$ 1,00 
(hum real) referente aos benefícios recebidos 
por força da Convenção Coletiva (Plano de Saú-

de, Seguro de Vida, Cesta Básica e Vale Gás), 
durante o período em que estiverem afastados. 

CLÁUSULA 26ª - LOCAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA

As empresas ficam impedidas de contratar ter-
ceiros e temporários para execução de serviços 
de carga e descarga (inclusive OM), enchimen-
to, entrega: (automática, domiciliar, industrial 
granel), manutenção e portaria (porteiro). 

CLÁUSULA 27ª - ENTREGA DE GÁS

A partir de 01/09/2022, as empresas se compro-
metem que, em todas as equipes de entrega de 
gás envazado ou granel, serão compostas de, 
no mínimo, 1 (um) motorista e 2 (dois) ajudan-
tes, devidamente qualificados conforme Normas 
Técnicas da ABNT e com vínculo empregatício.

CLÁUSULA 28ª – MEDICAMENTOS

Retirar da cláusula Medicamento para Aciden-
tados a expressão “excluídas as doenças pro-
fissionais”.

CLÁUSULA 29ª - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

Os empregados dispensados sem justa causa 
ficarão isentos do cumprimento do aviso prévio 
durante o respectivo prazo último, que integrará 
o tempo de serviço para todos os efeitos legais 
até a data do dia projetada na página do Contra-
to do Trabalho, sem prejuízo da correspondente 
remuneração. 

Parágrafo Único - Os empregados que pedi-
rem demissão ficarão automaticamente dispen-
sados do cumprimento do aviso prévio. “Nesta 
hipótese, o empregado fará jus ao recebimento 
proporcional do salário referente aos dias por 
ele trabalhados.”

Bloco 5 (outras disposições) 

CLÁUSULA 30ª – MULTA

A multa pelo descumprimento de quaisquer 
cláusulas, conforme já previsto na Convenção 
Coletiva de Trabalho, será de R$ 750,00 (sete-
centos e cinquenta reais). 

CLÁUSULA 31ª - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS

As empresas garantirão a manutenção de todas 
as cláusulas da Convenção Coletiva anterior 
que não tiverem sido modificadas, total ou par-
cialmente, pela presente Pauta. 
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TRR | Convenção Coletiva de Trabalho 
está em processo de registro

O SITRAMICO-RJ informa que no dia 
29/06 foram encerradas as negociações 
referentes aos Trabalhadores da área de 
Transporte e Revenda Retalhista de Com-
bustíveis. Com data base em 1 de maio, 
a nova Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) tem vigência de dois anos para 
cláusulas sociais e um ano para as eco-
nômicas.
Sobre os salários, conforme descrito na 
CCT, “Os salários serão reajustados em 
12,5 % (doze virgula cinco por cento), re-
ajuste esse ora convencionado incidente 

sobre os salários de 30.04.2022, compen-
sando-se eventuais reajustes espontâne-
os e compulsórios concedidos durante o 
período de 1º de maio de 2021 a 30 de 
abril de 2022”. 
Além dos salários, também houve rea-
juste no vale alimentação, que em subs-
tituição à cesta-básica, passou para R$ 
230,70. No momento, o SITRAMICO-RJ 
providencia o registro da nova CTT no sis-
tema mediador do Ministério do Trabalho 
e Emprego.

Distribuidoras de combustíveis e lubrifi cantes

Reunião para acompanhamento da CCT 2022

Todo o ano, seis meses após a conclusão 
das negociações em torno da Convenção 
Coletiva de Trabalho, os sindicatos que 
compõem a CNU – Comando Nacional 
Unifi cadao reúnem-se com as empresas 
distribuidoras de combustíveis e lubrifi -
cantes para a reunião de acompanhamen-
to da CCT em vigor. 

Neste encontro, os Sindicatos destacam 
eventuais problemas na não aplicação da 

CCT, verifi cam questões que fi caram pen-
dentes durante a negociação e apresen-
tam denúncias feitas pelos trabalhadores 
nas bases. A ideia é garantir a devida apli-
cação dos itens negociados e assegurar 
tudo que foi negociado.

Entretanto, para além da fi scalização e 
das denúncias, esta reunião é um impor-
tante termômetro para a campanha sala-
rial prevista para o fi m do ano.

PREVIDÊNCIÁRIO - REVISÃO DA 
VIDA TODA

O STF está para defi nir o julgamento da 
AÇÃO DE REVISÃO DA VIDA TODA, que 
irá benefi ciar os aposentados que solici-
tarem judicialmente a correção dos bene-
fícios levando em conta as contribuições 
previdenciárias anteriores a julho de 1994.
A regra de transição estabelecida em 1999 
desconsiderava as contribuições anterio-
res ao Plano Real – o que deixou muitos 
contribuintes no prejuízo:

• quem realizou poucos recolhimentos 
após 1994;
• quem recebeu uma alta remuneração 
bem antes de 1994;
• quem recebia baixos salários após 1994.

Assim, os aposentados enquadrados na 
regra de transição estabelecida em 1999 
tiveram uma redução no valor de seus be-
nefícios nos últimos tempos e poderão so-
licitar judicialmente um novo cálculo me-
diante a inclusão de suas contribuições 
feitas, o que por sua vez, poderá aumen-
tar o valor da aposentadoria.

Aposentadorias concedidas com base 
nas novas regras estabelecidas pela re-
forma da Previdência não entram nessa 
revisão, porque a Emenda Constitucional 
103/2019 criou suas próprias regras de 
cálculo de aposentadoria.

Para ingressar com a ação judicial é ne-
cessário que sejam feitos os cálculos pre-
viamente. É preciso ter em mãos:

•  todas as carteiras de trabalho;
•  carnês de contribuição e de vínculo;
•  processo administrativo de aposentado-
ria (requerido no site ou no aplicativo do 
INSS)
• carta de concessão do benefício a ser 
revisado.

Ressalte-se que o prazo de prescrição da 
ação é de 10 anos a contar da data da 
aposentadoria.

Saiba mais agendando atendimento 
presencial com o setor jurídico do Sin-
dicato através do telefone / WhatsApp 
+55 (21) 3231-2700.


