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Nos preparativos para as reuniões sa-
lariais previstas para janeiro, o CNU – 
Comando Nacional Unifi cado entregou, 
no dia 28/10, a pauta de reivindicações 
aprovada pelos trabalhadores. 

O documento lista 33 itens aprovados 
durante a assembleia realizada no dia 
26/10 com trabalhadores das bases de 
distribuição de combustíveis e lubrifi can-
tes. 

No texto, os trabalhadores pleiteiam re-
ajuste salarial de 15%, como forma de 
recomposição das perdas ocorridas nos 
últimos cinco anos; abono especial de 
R$ 5 mil; o regramento da participação 
nos lucros e resultados, entre outros 
itens. 

Você pode verifi car a pauta completa 
a partir da página 5 deste informativo.

CCT 2023 | Distribuidoras de combustíveis e 
lubrifi cantes

Sindicatos entregam pauta de 
reivindicações ao patronal

No dia 17/11, o SITRAMICO-RJ em con-
junto com demais sindicatos que compõem 
o CTRM – Comando dos Trabalhadores de 
Recursos e Minérios, reuniu-se com o Sin-
digás para uma reunião extraordinária em 
torno da aplicação e pagamento dos valo-
res negociados na CCT 2022/2023. 

Na ocasião, os Sindicatos laborais apre-
sentaram denúncias de trabalhadores em 
relação a itens como reajustes salariais, 

retroativos, vale refeição entre outros.  As 
denuncias foram repassadas ao patronato 
para verifi cação, mas houve resistência por 
parte das empresas em apurar os relatos. 

A reunião serviu, porém, para apontar al-
guns assuntos que devem ser desenvol-
vidos na próxima reunião semestral para 
acompanhamento da Convenção Coletiva 
prevista para 2023.

GLP | Sindicatos questionam aplicação 
da CCT 2022/2023
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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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Estamos encerrando no mês de dezem-
bro o terceiro ano da nossa gestão. Os 
últimos anos não foram nada fáceis tanto 
para os trabalhadores (as) quanto para os 
sindicatos. Desde os cortes orçamentários 
ocorridos na Reforma Trabalhista, temos o 
desafio de manter o Sindicato funcionando 
com poucas fontes de recursos. Podemos 
somar a este fato que desde 2016, obser-
va-se um grande ataque a classe trabalha-
dora, seus direitos e  a pouca abertura para 
acordos e debates. 

A ampliação das possibilidades de tercei-
rização, o esforço das companhias para 
diluir a força sindical e o derradeiro ataque 
às aposentadorias se somaram a pande-
mia de COVID-19 e dificultaram ainda mais 
a vida de quem realmente produz neste 
país. Saúde pública, transporte, segurança 
ocupacional... Esses foram apenas alguns 
dos temas levantados e defendidos pelo 
SITRAMICO-RJ. Nos tempos mais difíceis 
só avançamos se estivermos juntos. 

Na janela de dois anos de pandemia, con-
tamos com as denuncias dos trabalhadores 
e a fiscalização dos Diretores do SITRAMI-
CO-RJ para garantir os devidos cuidados. 
Num tempo de negacionismo e boicote à 
vacina, o nosso compromisso com a vida 
de todos é fundamental. Tem sido difícil, 
mas estamos conseguindo avançar. No 
próximo dia 10 de dezembro, a Sede de 

Teresópolis será reaberta. Além disso, com 
o apoio incondicional dos Diretores, Asses-
sores e Funcionários do SITRAMICO-RJ 
conseguimos sobreviver a tantas adversi-
dades.

Em nome da Diretoria do SITRAMICO-RJ,  
congratulo todos os trabalhadores e traba-
lhadoras, funcionários e colaboradores por 
mais um ano de luta juntos!

 O ano de 2022 foi um ano de muitos de-
safios e ataques às nossas conquistas. 
Políticos apresentaram falsas promessas 
ideológicas para tirar na caneta os nossos 
direitos. O trabalhador não é um gasto e 
sim o principal responsável pelos lucros 
exorbitantes das empresas! Pleno empre-
go e salário digno não podem ser vistos 
como privilégios e sim como um direito bá-
sico de todos. 

Como sempre, resistimos e vamos conti-
nuar na resistência! A vitória só é possível 
com todos na luta. Nunca foi fácil para os 
trabalhadores, mas não podemos esque-
cer das nossas conquistas, das nossas 
raízes. Os nossos direitos foram conquista-
dos com muita luta, por isso são garantidos 
por força de lei. Não se enganem ... nada 
foi dado. Cada palavra dos acordos e con-
venções coletivas foram conquistados com 
muitas lutas!

Ubiraci Pinho

Palavra do Presidente
Uma carta aos (às) trabalhadores (as)

Institucional | SITRAMICO-RJ 
cobra medidas de proteção 

contra nova variante

Tendo em vista o expressivo aumento de 
casos de COVID-19 registrados no mês 
de novembro e a identificação de uma 
nova variante do vírus, o SITRAMICO-RJ 
emitiu um ofício às empresas solicitando 
informações sobre as medidas de prote-
ção aos trabalhadores. No documento, o 
sindicato destacou que:

Segundo a FIOCRUZ, houve aumento 
de casos de Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG) com resultado positivo 
para covid-19 na população adulta do Es-
tado do Rio de Janeiro. E comprovando 
tais afirmações, nos últimos dias, houve 
aumento nos testes positivos para Covid 
em laboratórios particulares e farmácias, 
nos alertando para uma nova onda da 
doença no país, além da identificação de 
uma nova variante do coronavírus, cha-
mada de BQ.1.

Além disso, o SITRAMICO-RJ relembrou 
a necessidade de garantias aos trabalha-
dores, como: vacinação em dia, uso de 
máscaras em lugares fechados, atenção 
aos sintomas, fazer o teste para detec-
ção imediata e evitar aglomerações.

Caso você, trabalhador (a), tenha dú-
vidas e questões sobre as medidas 
de proteção adotadas pelas empresas 
entre em contato via Whatsapp pelo 
número: 21 3231-2700 para que pos-
samos contatar a sua empresa e solu-
cionar pontualmente as situações.



4

Institucional | O que os sindicatos 
já fi zeram por você?

Você sabia que os avanços no campo traba-
lhista foram conquistados pelos sindicatos? 
Salário mínimo, jornada de trabalho, férias, 
13° salário... Todos foram fruto de muitas lu-
tas travadas por anos e até décadas.  O fi lo-
sofo italiano Norberto Bobbio afi rmava: “Di-
reitos não são dados, são conquistados”, por 
isso os principais direitos trabalhistas foram 
fruto de muita luta dos sindicatos, são resul-
tados de embates históricos entre patrões e 
empregados e devem ser valorizados. 

Então vamos te contar como surgiram os 
principais direitos trabalhistas que desfruta-
mos hoje por força de lei, garantidos através 
das pressões exercidas pelo movimento sin-
dical com apoio dos trabalhadores.

Mas antes de tudo, você sabe como surgi-
ram os sindicatos?

A organização sindical no Brasil teve início 
após a abolição da escravatura com a che-
gada dos imigrantes para substituir a mão 
de obra escrava. As primeiras associações 
de resistência surgidas no fi nal do século 
XIX foram se transformando em sindicatos 
nos primeiros anos do século XX, por volta 
de 1906 e legalizadas por Getúlio Vargas em 
1931. De lá pra cá os sindicatos se tornaram 
o principal instrumento de defesa da classe 
trabalhadora conquistando inúmeros benefí-
cios que hoje são garantidos pela CLT (con-
solidação das leis do Trabalho) e pela Cons-
tituição Federal. Mas essas vitórias só foram 
possíveis porque as entidades sindicais 
eram formadas por trabalhadores que unidos 
lutavam em busca de melhores condições 
de trabalho, pois o sucesso da ação sindical 
só é possível se houver união, organização 
e mobilização dos trabalhadores, que fi liados 
as entidades, lutam juntos em prol de melho-

rias para a classe.
CONHEÇA AS PRINCIPAIS CONQUIS-

TAS:

13° SALÁRIO – UMA ÁRDUA CONQUISTA 
DOS SINDICATOS E DOS TRABALHADO-
RES

O 13° salário é pago a todo trabalhador que 
possui a carteira de trabalho assinada, seja 
ele urbano, rural ou doméstico, bem como os 
aposentados e pensionistas do INSS, que te-
nha trabalhado pelo menos 15 dias durante o 
ano. Deve ser pago em duas parcelas sendo 
a primeira até 30 de novembro e a segunda 
até 20 de dezembro. 

Ele foi legalizado no Brasil por João Gourlat 
em 13 de julho de 1962, através da lei 4.090. 
Mas como o trabalhador nunca recebe nada 
de mão beijada, até chegar a virar lei e se 
tornar clausula pétrea da Constituição foi um 
árduo caminho. Desde a era Vargas se dis-
cutia a se lutava pela instituição do 13° salá-
rio a todos os trabalhadores, mas a pressão 
patronal sufocava a voz dos trabalhadores, 
na década de 50 uma proposta muito pareci-
da com essa foi derrubada pelos deputados. 

O benefício recebeu duras críticas dos pa-
trões, os jornais, economistas e o empresa-
riado previam que a aprovação da lei resul-
taria numa quebradeira geral das empresas 
no Brasil, levando o país a um caos político, 
econômico e social. Mas a união dos traba-
lhadores foi mais forte que a pressão patro-
nal, sindicatos de trabalhadores organizaram 
abaixo-assinados, passeatas, piquetes e 
greves até a promulgação da lei. Finalmen-
te em 1988 foi assegurado pela Constituição 
Federal.

Revenda de Aviação 
 Negociações em andamento

O SITRAMICO-RJ informa que após a 
aprovação dos Acordos Coletivos, que 
encerraram o processo negocial com as 
empresas Redentor e Galeão Serviços, 
seguimos em negociação com as de-
mais companhias do segmento. 

No momento, o Sindicato debate o Acor-
do Coletivo com a Marlim Azul. A pauta 
de reivindicações foi aprovada em as-
sembleia pelos trabalhadores no fi m de 
outubro. No documento estão listados 
como pleitos: 

• Reajuste Salarial: 12%; 
• Abono: de 1,5 (um vírgula cinco) da 
remuneração; 
• Piso Salarial: R$ 1.714,81; 
• Vale-Refeição: R$36,74; 
• Cesta Básica: R$ 413,42, entre outros 
itens. 

A primeira rodada ocorreu no dia 29 de 
novembro e para evitar qualquer preju-
ízo aos trabalhadores, o Sindicato en-
viou um ofício solicitando manutenção 
da data base e dos benefícios do atual 
acordo até a assinatura do próximo. 

Fiquem atentos aos nossos informes 
e convocações ! Para os próximos 

meses teremos as negociações dos 
Acordos Coletivos da Aeroprest, 

Jetfl y e da RDC. 

Participem!



Salários, Reajuste e Pagamento

1- SALÁRIO DE ADMISSÃO : Em 01/01/2023, as empresas 
reajustarão o salário de admissão para o valor de R$2.700,00 
(dois mil e setecentos reais), acrescidos do Adicional de Peri-
culosidade quando devido, e após o período de experiência o 
salário deverá ser reajustado em conformidade com o salário da 
função.

2- CORREÇÃO SALARIAL : Em 01/01/2023, as empresas rea-
justarão os salários de todos os seus empregados em 15% como 
resultado da infl ação acumulada de janeiro a dezembro de 2022, 
somado às perdas salariais dos últimos 06 anos.

Outras Gratifi cações

3- ABONO ESPECIAL: As empresas pagarão de uma só vez, a 
todos os empregados admitidos até 31/12/2022, um abono es-
pecial no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até dez dias após 
a assinatura da Convenção.

4- PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS : As em-
presas, durante a vigência da presente Convenção Coletiva, dis-
cutirão com os Sindicatos, em reuniões previamente agendadas, 
os mecanismos de aferição de valores e a forma de pagamento 
da PLR, nos termos da Lei. 10.101/2000 para todos os empre-
gados.

Gratifi cações, Adicionais, Auxílios e Outros

5- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO: PROPOSTA DE AL-
TERAÇÃO DO PARÁGRAFO 3° DA CLÁUSULA PARA CONS-
TAR A SEGUINTE REDAÇÃO: Os percentuais previstos no 
caput desta cláusula serão aplicados sobre a remuneração total 
do (a) empregado (a).

PROPOSTA DE INCLUIR PARÁGRAFO COM A SEGUINTE RE-
DAÇÃO:

§7- No caso do pagamento do adicional ocorrer no período de 
concessão das férias e as férias tiverem sido divididas, o paga-
mento integral ocorrerá no primeiro período de gozo das férias.

6- VALE-REFEIÇÃO: Ressalvadas as condições mais favorá-
veis já praticadas, as Empresas concederão mensalmente a 
seus empregados 22 (vinte e dois) vales-refeições com valor fa-
cial unitário de R$69,00 (sessenta e nove reais).

Nos locais onde houver expediente normal e permanente aos 
sábados e domingos, serão acrescentados o número de vale-re-
feição conforme os dias trabalhados.

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO §1º DA CLÁU-
SULA PARA CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO:

§1° Fica facultada ao empregado a conversão de parte ou inte-
gral do vale-refeição em vale-alimentação.

PROPOSTA DE INCLUIR OS PARÁGRAFOS ABAIXO:

§5°- As empresas fornecerão alimentação para os empregados 
convocados para serviços extraordinários realizados de segun-
das as sextas-feiras, aos sábados, domingos e/ou feriados, po-
dendo ser na forma de vale refeição extra, a fi m de oferecer boas 
condições para o empregado que continua trabalhando além da 
sua jornada normal de trabalho;

§6°- As empresas restringirão o desconto do empregado no má-
ximo a 2%;

§7°- Para os empregados afastados pelo INSS, por motivo de 
Acidente de trabalho/Doença ocupacional e em tratamento, será 
fornecida a mesma quantidade mensal prevista no caput da 
cláusula e mesmo valor, enquanto durar o afastamento e sem 
desconto do empregado.

7- VALE-ALIMENTAÇÃO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO VA-
LOR E DA REDAÇÃO DO CAPUT PARA TER A SEGUINTE 
REDAÇÃO: As Empresas concederão aos seus Empregados 
Vale-Alimentação com a disponibilidade mensal de R$700,00 
(setecentos reais) sob a forma de cartão-eletrônico, limitando o 
desconto do empregado a no máximo 2%.

8- VALE-TRANSPORTE: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RE-
DAÇÃO DA CLASULA PARA CONSTA A SEGUINTE REDAÇÃO:

Distribuidoras de combustíveis e lubrifi cantes



As empresas fornecerão sempre que solicitado pelo empregado, 
em um prazo de antecedência de 30 (trinta) dias, a concessão 
do vale transporte previsto na Lei 7418/85 mediante pagamento 
antecipado em dinheiro do seu valor total bruto, a ser pago até o 
5° dia útil do mês seguinte ao da solicitação, cabendo o descon-
to de 6% do salário base do empregado, que deverá ser feito no 
pagamento da segunda quinzena do mês a que se referir o valor 
referente ao vale-transporte.

§1°- Caso o empregado deseje retornar a receber o valor do 
transporte nos termos da Lei 7418/85, deverá comunicar com 
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a empresa;

§2°- Se a jornada de trabalho iniciar ou fi nalizar entre os horários 
de 20h00 as 06h00, as empresas fornecerão transporte ou re-
embolsarão o valor do taxi ou carro de aplicativo no mesmo mês 
de uso a fi m de preservar a integridade física do empregado;

§3°- Para os empregados afastados pelo INSS em tratamento, 
será fornecida a quantidade de vale transportes necessários 
para o transporte casa/tratamento, enquanto durar o afastamen-
to, mediante comprovação do tratamento.

9- BOLSA DE ESTUDOS: A partir de 01/01/2023, as empresas 
aumentarão a quantidade de bolsas, no mínimo para 600 (seis-
centas) e reajustar o valor para R$700,00 (setecentos reais).

10- AUXÍLIO DOENÇA/ACIDENTES: PROPOSTA DE ALTERA-
ÇÃO REDAÇÃO: 

a) Quando se tratar de afastamento por motivo de doença, 
de acidente do trabalho ou doença ocupacional a complementa-
ção obedecerá a seguinte tabela: 

PERÍODO - PERCENTUAL 

• do 1º ao 12º mês - 100%
• do 13º ao 24º mês - 80% 
• do 25º ao 36º mês - 60%
• do 37° mês até cessar a inaptidão para o trabalho ou conversão 
do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, 
enquanto durar a aposentadoria - 50%

b) Nos casos de afastamento por motivo de Acidente do 
Trabalho ou Doença ocupacional, a complementação será feita 
integralmente, observado o prazo máximo de 36 (trinta e seis) 
meses.

c) As empresas se comprometem a propiciar aos emprega-
dos que vierem a sofrer redução de sua capacidade laborativa 
por motivo de acidente de trabalho/doença ocupacional, de acor-
do com laudo médico e desde que não esteja aposentado por 
incapacidade permanente, treinamento adequado com vistas a 
sua readaptação funcional.
11- AUXÍLIO CRECHE: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE VA-
LOR E REDAÇÃO DOS PARÁGRAFOS ABAIXO: 

§3º. O auxílio mensal corresponderá a um máximo de R$ 
1.212,00 (Hum mil duzentos e doze reais). 
§6º. O reembolso será devido em relação a cada fi lho, inclusive 
adotado, enteado ou sob guarda, individualmente, independen-
temente do tempo de serviço na Empresa, limitado até o 60º 
(sexagésimo) mês de idade de cada fi lho. 

12- AUXÍLIO AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, FUNDAMENTAL, 
MÉDIO E SUPERIOR: A partir de 01/01/2023, as empresas im-
plantarão o auxílio ao ensino pré-escolar, fundamental, médio e 
superior na forma de reembolso de 70% (setenta pro cento) das 
despesas escolares mensais comprovadas de seus emprega-
dos e/ou de seus dependentes.

13- AUXÍLIO AO DEPENDENTE EXCEPCIONAL (ALTERA-
ÇÃO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS): Em 01/01/2023, as 
empresas reajustarão o valor do benefício para 02 (dois) salá-
rios-mínimos, sob a forma de crédito mensal na folha de paga-
mento dos empregados.

Outras Normas Referentes à Admissão, Demissão e Moda-
lidades de Contratação

14- INDENIZAÇÃO ADICIONAL EM CASO DE DISPENSA :
CORRIGIR A REDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADICIONAL PARA 
EMPREGADOS DE 56 ANOS: “de 56 anos 3,5 Salário Mensal 
Total”

15- INDENIZAÇÃO ÀS VÉSPERAS DA APOSENTADORIA: 
PROPOSTA ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO CAPUT PARA 
CONSTAR ORIENTAÇÃO LEGAL E ACRESCENTAR O §2:
Em caso de dispensa, por iniciativa do empregador, de Empre-
gados que, comprovadamente, estiveram a um máximo de 48 
(quarenta e oito) meses da aquisição do direito à melhor aposen-
tadoria, em seus prazos mínimos, bem como na regra instituída 
pela Lei 13.183/2015, referente ao fator previdenciário, exceto 
no caso de falta grave, fi ca assegurada o pagamento de uma 
indenização correspondente a 12 (doze) salários, acrescidos do 
adicional de periculosidade/insalubridade, quando devido, além 
do aviso prévio legal, com o objetivo de ajudá-los a efetuar os 
recolhimentos previdenciários.

§2°- Servirá de prova para contagem de tempo o Cadastro na-
cional de Informações Sociais-CNIS, ou qualquer documentação 
que comprova os vínculos empregatícios, Ex. CTPS, carnês de 
autonomia etc., bem como a simulação feita pelo INSS.

16- GARANTIA DE EMPREGO OU SALÁRIO DA GESTANTE 
PROPOSTA ALTERAÇÃO DO CAPUT:
As Empresas comprometem-se a assegurar a manutenção des-
sa garantia por 120 (cento e vinte) dias às suas Empregadas 
gestantes, bem como concederão a ampliação da licença para 
180 (cento e oitenta) dias, conforme solicitação da empregada 
gestante.
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17- LICENÇA PATERNIDADE: As empresas concederão a li-
cença paternidade de 20 dias aos empregados, contados a partir 
do nascimento do fi lho (a), ou da decisão judicial, emitida pelo 
órgão competente que proferiu a adoção ou a guarda para fi ns 
de adoção, na forma da lei.

18- CONCESSÃO DAS FÉRIAS: As empresas asseguram que 
o início das férias, coletivas ou individuais de seus empregados 
não deverá coincidir com dois dias antes de feriados, sábados, 
domingos ou do repouso semanal remunerado.
§único - Os empregados poderão optar pelo parcelamento das 
férias em até 03 períodos nos termos da lei.

19- DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO: PROPOSTA: AL-
TERAÇÃO DA REDAÇÃO - A partir de 01/01/2023, as empresas 
praticarão jornada de trabalho de 40 horas semanais, sem preju-
ízo da remuneração para todas as i suas instalações.
As empresas fi cam autorizadas a implantar total ou parcialmen-
te, o sistema de horário fl exível, quanto ao início e término da 
jornada, desde que deliberado e aprovado em assembleia dos 
empregados e ratifi cado por acordo específi co com o Sindicato.
§1°A jornada 12x36 só poderá ser implementada mediante deli-
beração e aprovação em assembleia dos empregados e ratifi ca-
ção por acordo específi co com o Sindicato.

20- HORAS EXTRAORDINÁRIAS: PROPOSTA: ALTERAÇÃO 
DA REDAÇÃO: inclusão da letra “e” no §3°
§3°- (...)
e) As empresas incluirão no cálculo das horas extras, além 
do adicional de periculosidade/insalubridade e do adicional no-
turno e do adicional por tempo de serviço, quando o empregado 
fi zer jus aos referidos adicionais.

Saúde e Segurança do Trabalhador

21- CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

As empresas garantem que os locais de trabalho, o maquinário, 
as operações e processos, os equipamentos, agentes e substân-
cias físico-químicas, biológicas e ergonômicas sob seu controle 
estarão dentro dos parâmetros de segurança e saúde, previstos 
nas normas legais e também não previstos, mas necessárias 
conforme a situação.

§1°- As empresas garantirão que todos os empregados que atu-
am em função de risco, terão capacitação comprovada através 
de treinamentos, bem como manterão disponíveis todas as infor-
mações sobre os riscos presentes nos seus locais de trabalho, 
assim como as medidas adotadas para prevenir e limitar esses 
riscos.

§2°- As empresas se comprometem a desenvolver e manter atu-
alizados os Planos de Emergência para os estabelecimentos 
operacionais, cujo risco assim o exijam, visando à pronta atua-
ção nos casos de ocorrências anormais.

22- CONTIGENTE MÍNIMO: As empresas que possuem jornada 

de trabalho de turnos de revezamento (24 horas) deverão ter 
uma quantidade mínima de trabalhadores que possam garantir a 
segurança sufi ciente para o processo operacional e Brigada de 
Incêndio.

23- PLANO DE SAÚDE: As empresas manterão assistência mé-
dica e odontológica para todos os seus empregados e depen-
dentes.

24- REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS: A partir de 01/01/2023, 
as empresas passarão a reembolsar integralmente as despesas 
dos empregados e dependentes com medicamentos, inclusive 
no caso de afastamento do empregado por tempo indetermina-
do.

Relações de Trabalho - Condições de Trabalho

25- PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS: As empresas se com-
prometem a criar Planos de Cargos e Salários para todos os 
empregados com a participação do Sindicato.

26- HOME OFFICE/TELETRABALHO/TRABALHO A DISTÂN-
CIA/TRABALHO REMOTO/REGIME HÍBRIDO: Em caso de 
adoção do regime de home Offi  ce/teletrabalho/trabalho a distân-
cia/ trabalho remoto/regime híbrido, as empresas deverão nego-
ciar os termos do trabalho previamente com as entidades sindi-
cais profi ssionais, fi cando desde já estabelecida a manutenção 
dos salários e de todos os benefícios previstos na Convenção 
Coletiva, inclusive limite de dias úteis por semana para o regime 
estabelecido e a garantia de que as empresas assumirão todos 
os custos da implantação, respeitando-se a jornada de trabalho 
e o efetivo controle de jornada legal e convencional.

Relações Sindicais

27- ASSISTÊNCIA SINDICAL NA RESCISÃO DE CONTRATO
As empresas ao comunicarem a dispensa do empregado com 
mais de 01 ano de contrato de trabalho deverá por escrito solici-
tar que o empregado informe se quer a assistência sindical em 
sua rescisão de contrato. Em caso positivo, a empresa deverá 
agendar com o sindicato, que marcará no prazo de 08 dias úteis, 
a contar do contato da empresa, a data para prestar a assistên-
cia sindical na rescisão.

§1°- O empregado que pedir demissão deverá formalizar por es-
crito, junto com o pedido de demissão se quer ter a assistência 
sindical em sua rescisão. Em caso positivo, no dia seguinte da 
formalização do pedido de demissão do empregado, a empresa 
deverá agendar com o sindicato que marcará no prazo de 08 
dias úteis, a contar do contato da empresa, data para prestar a 
assistência sindical na rescisão.

§2°- No dia 30 de cada mês, ou dia útil subsequente, as em-
presas enviarão listagem dos empregados com mais de 1 ano 
de contrato de trabalho, demitidos ou que pediram demissão no 
mês respectivo.
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28-OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RELAÇÃO SINDICATO 
E EMPRESA: As empresas concordam em estabelecer com os 
sindicatos profi ssionais uma sistemática efi caz de comunicação 
e consultas sobre as questões de interesse dos empregados, 
de forma a garantir que as informações sejam adequadamente 
difundidas.

§1°- As empresas informarão, mensalmente, ao sindicato, a mo-
vimentação de pessoal ocorrida em sua base territorial (demis-
são, admissão e afastamentos).

§2°- As empresas garantirão a liberação de dirigentes sindicais 
para participação nas reuniões e assembleias sindicais, median-
te prévia solicitação, sendo a referida participação considerada 
falta justifi cada, sem descontos na remuneração e benefícios.

29- QUADRO DE AVISOS: Mediante prévio ajuste com as em-
presas, quanto à forma e local de afi xar, serão divulgados nos 
quadros de aviso das empresas, as comunicações expedidas 
pelo Sindicato que tenha como objetivo manter os empregados 
informados quanto às atividades desenvolvidas pelo Sindicato, 
como reuniões, assembleias e informações de interesses dos 
empregados.

30- REAJUSTE DOS VALORES DOS DEMAIS BENEFÍ-
CIOS E DA MULTA: Em 01/01/2023, as empresas reajustarão 
os valores dos demais benefícios expressos em valor na Con-
venção, tais como Salário Família, Auxílio Funeral e ATS míni-
mo, entre outros, pela aplicação, no mínimo, do percentual da 
Cláusula 1ª (correção/reajuste salarial).

31- CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DEVIDAS: As empresas 
descontarão de todos os empregados, benefi ciários do presente 
instrumento normativo, desde que associados conforme autori-
zação prévia e expressa prevista na fi cha de sindicalização e 
enviada às respectivas empresas, todas as contribuições devi-
das à referida entidade sindical, cujos valores e período de des-
conto serão estabelecidos em lei (contribuição sindical) e em 
suas Assembleais gerais (contribuição assistencial/negocial).

§1°- No Rio de Janeiro, para a Contribuição Negocial/Assisten-
cial, fi cou decidido em assembleia dos trabalhadores o valor 
único de R$60,00 para associados e R$150,00 para não asso-
ciado.

§2°- O empregado não associado que desejar se opuser ao 
desconto da contribuição negocial, o deverá fazer em até 10 
dias corridos a contar do dia seguinte da aprovação da proposta 
patronal para convenção coletiva pelos trabalhadores. A oposi-
ção será apenas presencial no sindicato.

§3°- Após o prazo de oposição previsto no parágrafo segundo, 
as empresas deverão descontar o valor devido daqueles empre-
gados não associados que não se opuseram ao desconto e dos 
associados do Sindicato, no mês seguinte ao da assinatura da 
Convenção.

§4°- As empresas recolherão ao Sindicato o valor da contribui-
ção até o 5° dia útil do mês posterior ao do desconto, mediante 
depósito/transferência identifi cado e fornecerão via e-mail até 
o 10° dia útil do mês do repasse, a listagem com os nomes 
dos empregados associados e não associados que autorizaram 
o desconto com respectivo valor descontado e no assunto do 
e-mail deve constar “LISTAGEM DESCONTO CONTRIBUIÇÃO 
NEGOCIAL/ASSITENCIAL- EMPRESA XXX”.

§5°- No início de cada mês, as empresas enviarão listagem dos 
empregados associados que estejam afastados por algum mo-
tivo de suas atividades e não estejam sendo descontados para 
que o sindicato possa realizar a cobrança por outro meio da 
mensalidade sindical.

32-ABRANGENCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA: PROPOS-
TA DE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO: Exclusão do Parágrafo 
Único.

33- MANUTENÇÃO DE DIREITOS: As empresas garantirão a 
manutenção de todas as clausulas da Convenção anterior que 
não tiveram sido modifi cadas pela presente pauta.

CPRM | Mesa de Negociação 
Permanente

No dia 25/10, o SITRAMICO-RJ reuniu-se com a CPRM – Com-
panhia de Recursos e Minérios, para a mesa de negociação 
permanente. A reunião tinha como objetivo debater itens como: 
Teletrabalho;  clausula 20ª do ACT 2021-2023- Seguro de Vida 
em Grupo; Reestruturação Administrativa, entre outros. 

Na ocasião os sindicatos apresentaram a reivindicação de  re-
visão 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 reesta-
belecimento 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 internas.


