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Entre os dias 10 e 13 de outubro, o 
SITRAMICO-RJ realizou assembleias de-
liberativas em torno da proposta apresen-
tada pelo Sindigás para a CCT 2022/2023. 
O texto fi nal foi aprovado por ampla maio-
ria de trabalhadores.

No dia 6/10, o CTRM – Comando dos 
Trabalhadores Rodoviários e de Minérios 
reuniu-se com o Sindigás para a terceira 
rodada de negociações em torno da CCT 
2022/2023.  Na ocasião, as empresas fi -
zeram duas movimentações: acataram 
a demanda do CTRM de um abono para 
os trabalhadores, estendendo o benefício 
para os demais grupamentos do Brasil e 
excluíram a cláusula referente ao reajuste 
salarial. As companhias insistiram, no en-
tanto, na alteração do texto referente ao 
plano de saúde que afeta a possibilidade 
de os trabalhadores levarem o benefício 
para a aposentadoria. 

GLP| Proposta Aprovada

• Reajuste salarial: 8,83%
• Pisos salariais: 8,83%
• Vale Refeição (valor unit): R$ 43,53
• Cesta Básica: R$ 670
• Cesta Básica (extra): R$ 670
• Filho Excepcional: R$ 1.114,17
• Aux. Funeral: R$ 5.615,80
• Prêmio Brigada: R$ 144,84
• Auxílio Creche: R$ 421,80
• Demais benefícios: 8,83%
• PLR: 180% (150% + 30%)
• Abono Especial: R$ 500 (Proporcional 
ao mês de admissão)

Assistência Médica dos Aposentados: 
De acordo com o texto apresentado pelo 
patronal, aqueles que se aposentarem e 
tenham mais de 10 anos na data de des-
ligamento sem justa causa, permanece-
riam com o plano por dois anos ou rece-
beriam 70% do valor do plano no período, 
de acordo com a vontade da empresa.

Texto foi deliberado durante assembleias realizadas no início de outubro

Aviação | Redentor e Galeão Serviços
Trabalhadores aprovam 

proposta patronal

O SITRAMICO-RJ informa que os (as) 
trabalhadores (as) das empresas Reden-
tor e Galeão Serviços aprovaram a pro-
posta patronal apresentada em assem-
bleia deliberativa realizada no dia 13/10 
para o Acordo Coletivo 2022/2023. Du-
rante as negociações, o Sindicato con-
seguiu avançar a proposta de reajuste 
que, inicialmente, seria de 7% para 8%. 

• Piso salarial (serviços gerais) - 
R$1350,00
• Correção salarial - reajuste de 8%
• Vale combustível - reajuste de 8%
• Vale refeição - reajuste de 8%
• Cesta básica - reajuste de 8%

Agradecemos a todos que participaram 
da assembleia e apoiaram a luta do Sin-
dicato. Os últimos tempos tem sido difí-
ceis, mas juntos conseguiremos vencer 
as adversidades!
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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!

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!



3Distribuidoras de combustíveis e lubrifi cantes 

No dia 26/10, o SITRAMICO-RJ realizou 
a assembleia de aprovação de pauta dos 
trabalhadores do segmento de distribui-
ção de combustíveis e lubrifi cantes. 

Na ocasião, foi deliberada a pauta que 
servirá de base para as negociações da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2023.

O texto foi aprovado pelos trabalhadores 
e fará parte da pauta conjunta que englo-
ba os demais sindicatos que compõem 
o CNU - Comando Nacional Unifi cado e, 
posteriormente, entregue às empresas. 
 
A antecedência na entrega do texto per-
mite que as empresas avaliem as de-
mandas dos trabalhadores e, espera-
mos, apresentem uma proposta digna 
para a categoria.  

Na próxima edição do jornal O Petró-
leo apresentaremos a pauta completa 
ja com os itens propostos pelos ou-
tros grupos sindicais que compõem o 
CNU. 

Fiquem Ligados!

CCT 2023
Assembleia de 

aprovação de pauta

No dia 26/10, o SITRAMICO-RJ realizou 

aprovação de pauta
Demandas dos trabalhadores 

viram pauta de reunião

No dia 22/09, o CNU – Comando Nacional Unifi cado, participou de uma reunião junto 
à VIBRA em torno da Assistência Médica da empesa.  No encontro foram debatidos te-
mas apresentados no ofício enviado em agosto deste ano. Entre os principais assuntos 
estavam:

Os sindicatos entendem a importância da retomada de diálogo, que foi interrompido 
pela empresa desde o processo de privatização. Este fato causou o distanciamento e 
encerramento das reuniões de acompanhamento e comissões, na época previstas no 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tratavam de assuntos caros aos trabalhadores. 

A transição de estatal para privada estabeleceu muitos problemas que precisam de 
acompanhamento. Sendo assim, o CNU defende uma agenda de reuniões periódicas 
para que seja possível sanar as pendências de modo rápido e efi caz. 

Fiquem atentos aos nossos informes!

• Comunicação e Carteira Digital: 

O CNU cobrou informações em torno do 
tratamento e do acesso às informações 
digitais, tendo em vista os aposentados 
de idade mais avançada. Como respos-
ta, a companhia afi rmou que tem rece-
bido reclamações em torno do assunto, 
mas que após uma atualização cadas-
tral, a Identidade com CPF e foto valerá 
para atendimento. Em complemento, a 
VIBRA afi rmou que caso haja insistên-
cia em não atender com identidade ou 
carteira digital, fazer reclamação com 
informações da recusa do atendimento 
(local, hora, nome do atendente) através 
do email planodesaúde@vibra.com.
br.

• Transporte Base Operacional: O 
CNU denunciou a retirada do transpor-
te para aqueles que saem da empresa 
à 0h e o impacto da mudança na vida 
dos trabalhadores. A empresa afi rmou 
que está avaliando o assunto e fazendo 
as tratativas juntamente com a área de 
saúde. 

• Tabela de coparticipação e Abran-
gência do Plano: a empresa informou 
que a tabela é aplicada por faixa etária 
e que pequeno risco reduziu de até 50% 
para 20% de participação. Destacou, 
ainda, que as coberturas, tabelas, etc., 
estão no share point. Sobre site Brades-
co, deve ser reportado ao próprio Bra-
desco no telefone disponibilizado aos 
usuários. 
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Institucional

Boletos da mensalidade sindical pelo site

O SITRAMICO-RJ informa que tem rece-
bido várias denúncias de trabalhadores 
desde a mudança ocorrida no Plano de 
Saúde da Nacional Gás Butano. O Sin-
dicato entrou em contato com a empresa 
e conseguiu o agendamento de uma reu-
nião sobre o assunto para o dia 3/11.
O aumento da sinistralidade resultou na 
substituição da Unimed, que historica-
mente sempre atendeu bem a categoria 
para a Assim. A alteração foi realizada no 
dia 1/7 deste ano e tem gerado diversas 
reclamações. 
De acordo com os relatos dos trabalhado-

res, a abrangência do novo plano é infe-
rior, e, em muitos casos, apesar de clíni-
cas e hospitais constarem na relação de 
atendimentos, muitos foram surpreendi-
dos com a informação de que o convênio 
não estava disponível. 
Os maiores prejudicados foram os traba-
lhadores de Duque de Caxias, que foram 
alocados no plano Assim Max, com a me-
nor abrangência dentre os planos contra-
tados pela empresa, mas mantendo o pre-
ço de manutenção daqueles oferecidos 
em outros municípios, como Magé, Nova 
Iguaçu e São João e etc. 

A Diretoria do SITRAMICO-RJ denuncia o 
tratamento diferenciado e o grande preju-
ízo sofrido pelos trabalhadores de Duque 
de Caxias na substituição do plano, já que 
muitos deixaram de ser assistidos e ou-
tros sequer recebem respostas da nova 
operadora de saúde sobre casos de extre-
ma urgência. 

Caso você tenha alguma denún-
cia nos encaminhe via Whatsapp 
+552132312700 ou via e-mail pelo 
faleconosco@sitramico-rj.org.br .

Nacional Gás Distribuidora 

Reclamações sobre o Plano de saúde
Tratamento diferenciado entre trabalhadores gera uma série de denúncias sobre o Plano Assim

Você sabia que o site do SITRAMICO-RJ permite que você verifi que suas mensalida-
des pendentes? Basta acessar: www.sitramico-rj.org.br, e selecionar a opção boletos 
na aba serviços. Logo depois basta digitar o seu CPF, data de nascimento e pronto! 
Você terá acesso a todas as faturas de modo rápido e seguro!

Importante: Em caso de boletos vencidos há mais de 60 dias, entre em contato co-
nosco pelo telefone (21) 3231-2700 (ligação ou whatsapp). Vale lembrar que o atraso 
pode gerar a suspensão dos serviços oferecidos pelo Sindicato.

No dia 25/10, o SITRAMICO-RJ reuniu-se 
com a CPRM – Companhia de Recursos 
e Minérios, para a mesa de negociação 
permanente. A reunião tinha como ob-
jetivo debater itens como: Teletrabalho; 
clausula 20ª do ACT 2021-2023- Seguro 
de Vida em Grupo; Reestruturação Admi-
nistrativa, entre outros. Na ocasião os sin-
dicatos apresentaram a reivindicação de 
revisão da Norma Interna do Teletrabalho 
em torno do limitador percentual de até 
50% do regime de trabalho parcial/híbrido 
semanal, sendo 3 dias presencialmente e 
2 dias remoto. Já sobre o Seguro de Vida, 
os Sindicatos pleitearam o reestabeleci-
mento e cumprimento previsto no XXXlll 
ACT 2020-2021 quanto ao percentual de 
participação do empregado no custeio. A 
empresa recepcionou a reivindicação se 
comprometendo a avaliar o caso junto à 
diretoria da companhia e responderá aos 
representantes sindicais e entidades in-
ternas no decorrer de novembro.

CPRM
Mesa de Negociação 

Permanente
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Motorista de Uber tem vínculo empregatício? 

TST tenta uniformizar decisões

Rede Brasil Atual (São Paulo) – Diante de sentenças divergentes so-
bre o mesmo tema, a existência ou não de vínculo empregatício, entre 
motoristas e Uber, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) cogita enca-
minhar o tema para o Tribunal Pleno, para uniformizar as decisões e 
fixar a chamada tese vinculante. Ou seja, que se torne obrigatório para 
casos semelhantes. A ideia foi sugerida em 6/10, quando o TST tentou 
mais uma vez discutir processos envolvendo a mesma situação.

Assim, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-I) 
começou a analisar dois casos vindos de segunda instância e que ti-
veram entendimentos diferentes. Um deles veio da Quinta Turma, que 
em fevereiro de 2020 acolheu recurso da Uber e considerou impro-
cedente o pedido de vínculo feito por um motorista de Guarulhos, na 
região metropolitana de São Paulo. Já a Terceira Turma, em abril, con-
siderou que o processo de um motorista de Queimados (RJ) caracteri-
zava vínculo de emprego.

Processos desde 2019

No julgamento, a relatora de um dos processos (Terceira Turma), mi-
nistra Maria Cristina Peduzzi, não reconheceu o vínculo. Após o voto, 
outro ministro, Aloysio Corrêa da Veiga, sugeriu remeter o caso ao Ple-
no. Em seguida, Cláudio Brandão pediu vista.

De acordo com o TST, 496 processos tramitam desde 2019 envolven-
do prestação de serviços por meio de aplicativos: 99, Cabify, iFood, Lo-
ggi, Rappi e Uber. Desse total, 342 pedem reconhecimento de relação 
de emprego, sendo 113 da Uber.  

Para Maria Cristina Peduzzi, o TRT da 1ª Região (Rio de Janeiro) dei-
xou claro que o motorista tinha autonomia para definir dias e horários 
de trabalho, além da quantidade de corridas. Também não recebia or-
dens. Mas a Terceira Turma entendeu que havia exigência da empre-
sa para que ele ficasse conectado à plataforma, exercendo “intenso 
controle sobre o trabalho prestado e a observância de suas diretrizes”.

Novas formas de organização

Mesmo sem reconhecer o vínculo, a ministra afirmou que com a era 
digital “a legislação trabalhista enfrenta um de seus maiores desafios”. 
É a chamada economia sob demanda, em que trabalhadores sem 
contrato formal oferecem serviços pela internet. “Considerando o tipo 
de plataforma virtual utilizada para aproximar clientes e trabalhadores, 
é possível verificar nas novas formas de produção e organização do 
trabalho algumas vantagens que o modelo tradicional da relação de 
emprego regida pela CLT não é capaz de proporcionar.” Por outro lado, 
muitos juízes entendem que é preciso garantir um mínimo de proteção 
social.

Já Aloysio Corrêa da Veiga, que propôs a tese vinculante, afirmou que 
há mais de 5 milhões de prestadores vinculados à plataforma. Ainda 
assim, não existe, no Brasil, “legislação específica que permita ao jul-
gador analisar com segurança o tema”. É uma nova modalidade de 
prestação de serviços, em uma relação jurídica “atípica”, mas que exi-
ge “posicionamento firme” do TST.

Casos no tribunal já se aproximam de 500. Era digital é desafio à legislação trabalhista, afirma ministra



Caso Saul Klein: MPT aciona herdeiro da Casas 
Bahia por trabalho escravo e exploração sexual

Procuradoria pede indenização de R$ 80 milhões. Segundo a ação, ele mantinha “organização criminosa bem 
estruturada que arregimentava e prometia trabalho como modelo a jovens e mulheres em vulnerabilidade”

Rede Brasil Atual (São Paulo) – O Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) em São 
Paulo ajuizou ação civil pública contra o 
empresário Saul Klein, herdeiro do funda-
dor das Casas Bahia (Samuel Klein), por 
“prática de tráfico de pessoas para a sub-
missão a condições análogas às de es-
cravo, com trabalhos de natureza sexual”. 
Segundo a Procuradoria, Klein mantinha 
um esquema que prometia trabalho a mu-
lheres como modelos em eventos.”Mas 
visava a exploração sexual de vulnerá-
veis, crianças e adolescentes mediante a 
prática de crimes de tráfico de pessoas e 
redução de mulheres à condição análoga 
à escravidão”.  O MPT pede indenização 
de R$ 80 milhões por dano moral coletivo.

A investigação começou em 2020, depois 
que procuradores passaram a receber 
denúncias envolvendo estupro, tráfico de 
pessoas e favorecimento à prostituição. 
Assim, de acordo com o MPT, o empre-
sário “mantinha uma organização crimino-

sa bem estruturada que arregimentava e 
prometia trabalho como modelo a jovens 
e mulheres em vulnerabilidade”. Muitas 
dessas denúncias foram publicadas em 
reportagens da agência Pública, no ano 
passado.

Esquema criminoso
Em geral, elas tinham em torno de 18 
anos, ou adolescentes de 16 a 17 anos, 
sempre em situação de vulnerabilidade 
econômica. Eram convidadas a participar 
de eventos como modelo, tirar fotos para 
campanhas de biquíni ou realizar panfle-
tagem. Depois, aponta o MPT, eram in-
seridas no esquema criminoso. “Diversas 
mulheres vieram de outros estados e de 
outras cidades de São Paulo, evidencian-
do-se o tráfico de pessoas.”

Além disso, muitas eram persuadidas a 
participar de “eventos” no sítio de Saul 
Klein em Boituva, interior paulista. Passa-
vam o fim de semana e eram pagas por 

“serviços sexuais” – caso se negassem, 
eram punidas.

“Algumas vítimas relatam que ficavam 
mais de 24 horas trancadas num quar-
to com o réu, e eram dominadas sexu-
almente a qualquer hora do dia, mesmo 
enquanto dormiam, sem qualquer chance 
de resistência física ou moral”, relata o 
procurador do Trabalho Gustavo Accioly. 
Ele assina a ação juntamente com as pro-
curadoras Tatiana Leal Bivar Simonetti 
e Christiane Vieira Nogueira. “O que se 
combate aqui não é prostituição em si, já 
que se ela fosse exercida de forma livre, 
consentida e voluntária, não haveria ofen-
sa à ordem jurídica. Combate-se o ato 
de se tirar proveito econômico indevido 
de pessoas forçadas física ou moralmen-
te, mediante abuso, fraude ou engodo, a 
praticarem atos sexuais sob forte subju-
gação.”

No sítio, as meninas eram mantidas sem 
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Rede Brasil Atual (São Paulo) – Em deci-
são unânime, a Sexta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) determinou 
que o Santander calcule o valor de pensão 
mensal a uma ex-bancária, com base na 
sua última remuneração. “A decisão leva 
em conta que, em razão de problemas or-
topédicos e de transtorno psicológico de-
correntes do trabalho, ela ficou totalmente 
incapacitada para suas atividades”, diz o 
tribunal.
Admitida em 2008 em Campo Grande, 
a trabalhadora ajuizou a ação em 2017. 
Era gerente de relacionamento do banco 
e estava afastada pelo INSS. No proces-
so, disse que os movimentos repetitivos 
provocaram diversos problemas ortopédi-
cos. Ela alegou ainda sofrer de síndrome 
do esgotamento profissional (burnout) e 
transtorno depressivo recorrente, também 
em consequência do trabalho.
Limites de resistência
Na reclamação, a ex-funcionária afirmou 
que a mão de obra era usada pelo San-
tander de forma “despreocupada com os 
limites de resistência física do ser huma-
no”. Falou ainda em “gestão empresarial 
avara”, com mobiliário inadequado, entre 
outras questões.
Assim, na primeira instância (2ª Vara do 

Trabalho de Campo Grande), a Justiça re-
conheceu que as doenças tinham relação 
com o trabalho. Mas negou o pedido de 
pensão mensal vitalícia, porque de acordo 
com a perícia a funcionária perdera “ape-
nas” metade da capacidade de trabalho. 
Dessa forma, a Vara entendeu que não foi 
comprovada incapacidade para readapta-
ção em outra atividade.
Nexo de causalidade
Já na segunda instância (Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 24ª Região), o TRT 
afastou responsabilidade do banco em 
relação ao transtorno psiquiátrico. Mas 
concedeu pensão no valor da metade do 
último salário. O caso foi, então, ao TST.
Para a relatora do recurso apresentado 
pela bancária, ministra Kátia Arruda, o TRT 
não considerou o fato de que o trabalho 
contribuiu totalmente para o surgimento 
e o agravamento da doença psiquiátrica. 
Segundo o próprio tribunal, o laudo médi-
co reconheceu o chamado nexo de causa-
lidade. A juíza concluiu é que a doença or-
topédica, ainda que resultasse em perda 
funcional de 50%, inabilitou totalmente a 
trabalhadora. “Além disso, ela não poderia 
ser reabilitada em outra função, em razão 
do transtorno psicológico, que a incapaci-
tava totalmente”, acrescentou.

TST manda Santander pagar pensão mensal 
a bancária que teve transtorno psicológico e 

problemas ortopédicos

"BURNOUT"  

Funcionária desenvolveu doenças durante seu trabalho no banco. Valor deve 
corresponder ao salário integral

liberdade de locomoção ou contato com o 
mundo externo. O local era cercado por 
muros altos e tinha vigilância armada per-
manente. “Não restam dúvidas de que es-
tamos diante de um grave caso de tráfico 
de pessoas para fins de trabalho sexual 
em condições análogas à de escravo”, 
afirma o procurador.

Ojeriza ao estupro
“A Constituição de 1988 tem ojeriza pela 
cultura do estupro e exalta a dignidade se-
xual da mulher. É importante deixar claro 
que a cultura do estupro é considerada um 
importante pilar da dominação masculina, 
vinculado a construções de gênero e se-
xualidade no contexto de sistemas mais 
amplos de poder masculino e destacam o 
dano que o estupro faz às mulheres en-
quanto grupo”, acrescenta.

O MPT lembra que o Brasil tem números 
“alarmantes” de violência de gênero, o 
que inclui estupros. Apenas em 2019, por 
exemplo, foram registrados 66.123 bole-
tins de ocorrências de estupro (inclusive 
de vulnerável), média de um a cada oito 
minutos. As mulheres representam 85,7% 
dos casos (56.667 registros).

Mulheres mercantilizadas
O Ministério Público pede, além da con-
denação, o pagamento de R$ 80 milhões, 
justificando o valor pelo patrimônio do de-
nunciado. “O desprezo do réu pela digni-
dade das mulheres, sua autonomia, liber-
dade e saúde sexual viola o pacto social e 
normativo de respeito à condição humana. 
Necessário uma medida contundente de 
contenção e reparação por todas as práti-
cas repugnantes aqui narradas, sob pena 
de o Poder Judiciário ser conivente com 
uma sociedade de mulheres abjetas, ne-
gociáveis e mercantilizadas.”

A ação lista ainda uma série de determina-
ções. Para cada obrigação descumprida, 
o MPT pede pagamento de multa de pelo 
menos R$ 200 mil por infração e por traba-
lhador encontrado em situação irregular. 
Os valores serão reversíveis ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) “ou a outra 
destinação socialmente relevante equiva-
lente que observe a finalidade de recom-
posição dos bens lesados”.
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Desemprego cede, mas contratação sem carteira é 
recorde nos setores público e privado

Nas duas áreas, a expansão do emprego sem carteira foi maior do que os com carteira. Informalidade segue 
próxima dos 40%

Fonte: Rede Brasil Atual (São Paulo) – A taxa de desemprego 
foi a 8,7% no trimestre encerrado em setembro, segundo a Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, di-
vulgada pelo IBGE, no dia 27/10. O índice de desemprego recua 
tanto em relação a junho como a igual período de 2021 (12,6%). 
Agora, o total de desempregados é estimado em 9,460 milhões. 
Apesar de o número ser o menor desde dezembro de 2015, ele 
segue sendo “contaminado” por elevado índice de ocupações 
informais e de baixa qualidade.

Já os ocupados somam 99,269 milhões, atingindo recorde da 
série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Mas o ritmo de 
crescimento do emprego sem carteira continua bem acima do 
emprego com carteira assinada, tanto no setor privado como 
público. O nível de ocupação (pessoas ocupadas em relação à 
população em idade de trabalhar) subiu a 57,2%.

Assim, o número de empregados com carteira no setor privado 
subiu 8,2% na comparação anual, para 36,265 milhões. E o de 
empregados sem carteira aumentou 13% no mesmo período, 
para 13,212 milhões. Os trabalhadores por conta própria são 

25,684 milhões, com estabilidade.

Informalidade e desalento

Com isso, segundo a Pnad, a taxa de informalidade segue pró-
xima dos 40%. Agora, atinge 39,4% dos ocupados. São 39,1 
milhões de trabalhadores informais. E a chamada taxa de subu-
tilização (pessoas que gostariam de trabalhar mais) é de 20,1%, 
a menor desde março de 2016, com 23,4 milhões de pessoas. 
Por sua vez, os desalentados são 4,3 milhões (3,8% da força de 
trabalho).

A quantidade de trabalhadores domésticos foi a 5,889 milhões, 
aumento de 9,9% em 12 meses. Já os empregados no setor 
público chegaram ao recorde de 12,156 milhões, subindo 8,9% 
– mas os sem carteira cresceram 35,4%.

Estimado em R$ 2.737, o rendimento médio cresceu 3,7% no 
trimestre e 2,5% na comparação anual. A massa de rendimentos 
soma R$ 266,7 bilhões.


