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Marlim Azul 
ACT 2021/2022

O SITRAMICO-RJ informa que os tra-
balhadores da empresa de revenda de 
aviação Marlim Azul aprovaram a pro-
posta apresentada pela empresa para 
a campanha salarial 2021/2022, no dia 
30/05/2022. O acordo coletivo em vigor 
abrange os meses compreendidos entre 
outubro de 2021 e setembro de 2022.

Reajustes:

• Salários: 3% de reajuste (retroativo a 
01/10/2021);
• Pagamento de R$ 250 a título de abo-
no e 50,00 da cesta básica compensan-
do perdas passadas;
• Manutenção do restante das cláusulas 
econômicas.

A campanha salarial deste ano está che-
gando! A Assembleia de Aprovação de 
Pauta, que defi ne os itens que serão le-
vados às mesas de negociação está pre-
vista para o mês de julho. Esta é uma 
campanha salarial decisiva. Fiquem liga-
dos aos nossos comunicados!

No dia 31/03, o SITRAMICO-RJ e demais 
sindicatos que compõem o CTRM - Co-
mando dos Trabalhadores Rodoviários e 
de Minérios, reuniu-se com o SINDIGÁS, 
Sindicato patronal, para a reunião semes-
tral de acompanhamento da Convenção 
Coletiva 2021/2022. 

O encontro realizado seis meses após o 
término das negociações, tem o objetivo 
de acompanhar o cumprimento da Con-

venção Coletiva de Trabalho negociada 
e averiguar demandas e denúncias apre-
sentadas pelos trabalhadores.

Na reunião, os Sindicatos destacaram 
diversos itens, entre eles: o piso salarial 
dos operadores de granel; ajuda de cus-
teio no combustível dos trabalhadores; 
denuncia da má qualidade das refeições 
oferecidas em algumas unidades e o fato 
de as empresas não disponibilizarem 
uma refeição adicional obrigatoriamente 
para os trabalhadores que fazem horas 
extras e, por fi m, questões envolvendo o 
transporte e a segurança dos trabalhado-
res, em especial nas unidades de Cam-
pos Elíseos, Duque de Caxias. 

GLP | Negociações estão 
chegando

CPRM

Contraproposta é 
aceita em  assembleia
No dia 22/06, os trabalhadores da 
CPRM deliberaram a contraproposta 
apresentada pela empresa para a cam-
panha salarial 2021/2023. 

Na ocasião, os trabalhadores aprova-
ram a proposta apresentada pela em-
presa na última rodada, ocorrida dia 
13/6.
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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 28/06, aposentados e trabalhadores 
da ativa realizarão um ato contra os ata-
ques sofridos por todos os trabalhadores 
desde o anúncio de privatização da Pe-
trobrás Distribuidora, em 2020. O ato será 
iniciado às 12h e a concentração será em 
frente ao Edifício Lubrax, na rua Corrêa 
Vasquez, 250 - Cidade Nova (saída do me-
trô Praça 11)

A organização do protesto foi motivada pelo 
total desrespeito ao compromisso social e 
contratual assumido pela BR Distribuidora 
(atual VIBRA) em torno dos trabalhadores, 
ex-trabalhadores, pensionistas e aposenta-
dos documentados nos Acordos Coletivos 
de Trabalho fi rmados até 2019.

Nossos direitos não podem morrer

Os Sindicatos denunciam um grande es-
forço da companhia em desconsiderar os 
pactos defi nidos em campanhas salariais 
anteriores. Além da tentativa de imposição 
de um novo plano de previdência, também 
houve uma nociva alteração no custeio do 
plano de saúde. 

Se concluída, a troca na dinâmica das co-
branças custará a vida de diversos traba-

lhadores e aposentados que apesar das 
promessas feitas em mesa de negociação 
pela própria VIBRA, precisariam arcar com 
eventuais gastos, muitas vezes acima das 
possibilidades fi nanceiras destes grupos. A 
mudança afeta de modo brutal tanto os tra-
balhadores da ativa quanto aposentados e 
pensionistas.
As entidades sindicais e os trabalhadores 
exigem que a empresa cumpra os compro-
missos assumidos durante as negociações 
coletivas.

O protesto tem objetivo de dar voz aos 
trabalhadores que elevaram a BR Distri-
buidora à posição de maior distribuidora 
de derivados de petróleo do Brasil. Após 
a privatização, há uma insistente tentativa 
de apequenar a importância desses traba-
lhadores que transformaram a companhia 
num grande objeto de cobiça do mercado. 
Hoje, como VIBRA, o que se vê é o apro-
veitamento das conquistas de gerações 
passadas. Mas ao dar as costas aos traba-
lhadores e ignorar a grande responsabili-
dade social que tem no contexto brasileiro, 
a companhia mostra que sua única preocu-
pação são os acionistas e a manutenção 
das práticas predatórias de mercado.

VIBRA | É tempo de luta!
Trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas lutam contra 

os desmandos da empresa

Jurídico 

Atendimento 

 

O SITRAMICO-RJ informa que desde o 
dia 4/5 retornamos com plantão jurídico 
presencial, às quartas-feiras das 9h às 
12h. Além disso, mesmo nas quartas-fei-
ras, manteremos o atendimento telepre-
sencial, conforme descrito abaixo:

• TRABALHISTA: Para falar sobre 
processos e dúvidas: 21 999592893 (Te-
lefone/Whatsapp)
• PREVIDENCIÁRIO: Para falar so-
bre processos e dúvidas: 21 977207304 
(Telefone/Whatsapp)
• OUTRAS ÁREAS: Para falar so-
bre processos e dúvidas: 21 999056602 
(Telefone/Whatsapp)

Importante: O atendimento jurídico te-
lepresencial ocorre exclusivamente em 
dias úteis durante o horário comercial. 
O Prazo máximo para resposta dos con-
tatos realizados via Whatsapp continua 
sendo de 2 dias úteis.
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Fonte: Rede Brasil Atual (São Paulo) – O 
Sindicato Nacional dos Servidores Públi-
cos Federais na Área de Ciência e Tec-
nologia do Setor Aeroespacial (SindCT) 
divulgou nesta segunda-feira (13) agenda 
de atividades relacionadas ao livro Tudo o 
que você sempre quis saber sobre a urna 
eletrônica brasileira. A obra tem como a 
autora a assessora de imprensa da enti-
dade, Fernanda Soares Andrade. O lança-
mento será na Câmara Municipal de São 
José dos Campos no dia 1° de julho, às 
19h. A partir desta data, a versão digital do 
livro estará disponível ao público.

No dia 29 do mesmo mês, a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) promoverá em Brasília uma mesa 
redonda, com a participação do ex-mi-
nistro Carlos Velloso, considerado o “pai 
da urna eletrônica”. Presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) entre 1994 e 
1996, Velloso também presidiu o Supremo 
Tribunal Federal (STF) no biênio 1999-
2001.

O ex-ministro escreveu o prefácio do li-
vro, no qual relata a história que o levou 
a trabalhar pelo projeto da urna eletrôni-
ca brasileira. Velloso mostra que o motivo 
que uniu os técnicos e engenheiros era, 

ironicamente, o que hoje Jair Bolsonaro e 
seguidores alegam para fazerem a cam-
panha de notícias falsas contra o sistema 
eleitoral do país, considerado mundial-
mente exemplar – a fraude eleitoral.

Trabalhadores de tecnologia lançam li-
vro em defesa das urnas eletrônicas

Velloso explica:

“É que, registrei – e os que vivenciaram 
as eleições anteriores a 1996 certamente 
se lembram –, campeava, nas apurações 
com cédulas de papel, o ‘mapismo’, frau-
de abominável que ‘elegia’ e ‘deselegia’ 
candidatos, o aproveitamento, mediante 
fraude, de votos em branco, e a falsifi ca-
ção de cédulas, dentre outras mazelas”, 
relata Velloso. “As urnas eletrônicas, que 
não estão sujeitas à ação dos hackers, 
porque não estão ‘online’, são auditáveis 
antes, durante e depois das eleições. Elas 
vêm sendo utilizadas há 25 anos, sem 
qualquer evidência ou indício de fraude”, 
explica.

Segundo ele, “ocorreu nas eleições de 
1994, no Rio de Janeiro, extensa fraude”. 
Por isso, “era preciso (…) que a Justiça 
Eleitoral se engajasse na revolução dos 

computadores (o que, aliás, já vinha ocor-
rendo), informatizando o voto, com o afas-
tamento da mão humana das apurações”. 
Nos primórdios, os desenvolvedores cha-
mavam a urna de “máquina de votar”.

Entre as atividades, o SindCT prevê uma 
sessão solene do Congresso Nacional 
em homenagem aos desenvolvedores e 
apoiadores da urna eletrônica, em 9 de 
agosto (evento que aguarda confi rmação 
do Congresso), e um coquetel de lança-
mento e sessão de autógrafos da autora 
após a sessão. O livro será distribuído a 
parlamentares, formadores de opinião, bi-
bliotecas públicas e universidades, jorna-
listas e cientistas políticos.

Documentos e depoimentos

A autora se baseou em documentos do 
TSE e depoimentos de pessoas que parti-
ciparam do projeto e do desenvolvimento 
do sistema eleitoral eletrônico. Entre eles, 
engenheiros e membros do TSE, como o 
ministro Gilmar Mendes. Em 1996, o sis-
tema eleitoral com a “máquina de votar” 
estreou em cidades com mais de 200 mil 
habitantes. Em 2000 o sistema foi imple-
mentado em todo o país.

Urna eletrônica ‘não está sujeita a ação de hackers’, 
ensina em livro ex-ministro do TSE

Presidente do TSE que implantou inovação, Carlos Velloso explica que urna eletrônica não está on-line, e é 
auditável antes, durante e depois da eleição

Fonte: Rede Brasil Atual (São Paulo) – O ironicamente, o que hoje Jair Bolsonaro e computadores (o que, aliás, já vinha ocor-
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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.

A princípio, manteremos o envio de ma-
teriais via e-mail, mas estamos estudan-
do formas de viabilizar os contatos via 
whatsapp.

Por fi m, destacamos que o cadastro 
será utilizado exclusivamente para o en-
vio de materiais em torno das atuações 
do Sindicato, como informativos, avisos 
de eventos e jornais digitais da institui-
ção. Os materiais serão enviados exclu-
sivamente para os e-mails listados após 
o recadastramento.

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

Todos juntos na luta!

Institucional

Recadastramento 
de e-mails

Economia | Gasolina cara? 
Entenda o porquê

Está em tramitação no Congresso um pro-
jeto de lei que estabelece um teto de 17% 
para a cobrança do ICMS sobre combustí-
veis, energia elétrica e gás natural. A me-
dida foi apresentada como uma tentativa 
do Governo Federal de frear o aumento 
dos combustíveis. A proposta foi classifi -
cada como eleitoreira por diferentes gru-
pos sindicais, já que o valor do imposto 
difi cilmente chegaria ao consumidor fi nal.  
De acordo com matéria publicada pelo site 
Band News Rio, a gasolina já chega a R$ 
8.99 em alguns postos. 

O aumento galopante dos combustíveis 
não é fenômeno novo e tem total relação 
com o projeto de privatização da Petro-
brás, iniciado no governo FHC, sepulta-
do nos governos petistas e retomado no 
governo Temer. O estopim foi mudança 
na política de preços do petróleo que tem 
refl exos negativos para o consumidor até 
hoje. Desde 2016 (após o golpe), o Brasil 
segue a Política de Preços Internacionais 
(PPI) que consiste no reajuste dos preços 
dos combustíveis de acordo com o valor 
do barril de petróleo que tem a sua varia-
ção no preço internacional, cotado em dó-
lar. Ou seja, real desvalorizado resulta em 
combustível mais caro.

Além disso, a mudança no modelo de ne-
gócios da Petrobras adotado pelos últimos 
governos também foi responsável pelo 
aumento. De acordo com informações da 
Rede Brasil Atual, a Política da Petrobras 

em diminuir a capacidade de 25% a 30% 
das refi narias de petróleo, subutilizando 
o seu funcionamento, vendendo unida-
des e investindo na extração e venda de 
óleo cru, abriu espaço para a chegada de 
empresas importadoras. De 2016 a 2018 
o número dessas empresas privadas, na-
cionais e  internacionais, aumentou no 
país 30%. Essa combinação criou um am-
biente de pressões para que a Petrobras 
passasse a praticar então uma política de 
paridade com os preços de importação. 
Na prática a Petrobras se concentrou mui-
to mais na exploração e produção e ex-
portação de óleo cru do que no refi no e na 
agregação de valor que o refi no traz para 
esse conjunto de atividades.

“Houve desmobilização da produção nas 
refi narias, e a Petrobras ao optar por ex-
portar óleo cru abriu o mercado para em-
presas estrangeiras que  têm interesse em 
encontrar derivados de petróleo a preços 
internacionais, por isso pressionam para 
que essa política seja mantida, pois gera 
mais lucro para elas”, explicou Carla Fer-
reira, a pesquisadora do Ineep em entre-
vista à Rede Brasil Atual, em entrevista 
cedida em 2021 .

Os altos valores dão uma mostra de como 
a política de preços internacionais e o des-
monte da Petrobras infl uenciaram no pre-
ço fi nal que agora o consumidor paga na 
bomba do posto de combustível.



Desigualdade cresce no Brasil, e rendimento mensal é 
o menor em 10 anos

Fonte: Rede Brasil Atual (São Paulo) – O 
Brasil viu diminuir o rendimento da popula-
ção e aumentar a desigualdade em 2021, 
segundo pesquisa do IBGE divulgada no 
dia 10/6. Assim, “o 1% da população bra-
sileira com renda mais alta teve rendimen-
to 38,4 vezes maior que a média dos 50% 
com as menores remunerações”, destaca 
o instituto. E a queda foi maior para quem 
ganha menos.

O rendimento médio mensal domiciliar por 
pessoa caiu 6,9% no ano passado, para 
R$ 1.353. Foi o menor valor da série his-
tórica, iniciada em 2012, da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua. ““Esse resultado é explicado 
pela queda do rendimento médio do tra-
balho, que retraiu mesmo com o nível 
de ocupação começando a se recuperar, 
e também pela diminuição da renda das 
outras fontes, exceto as do aluguel”, diz 
Alessandra Scalioni, analista da pesquisa.

Auxílio emergencial

Ainda segundo o IBGE, o percentual de 

pessoas com algum rendimento, de qual-
quer tipo, também caiu, de 61% para 
59,8%, e retornou a 2012, menor nível 
da série. O percentual de “Todos os tra-
balhos” subiu de 40,1% para 41,1%, “o 
que corrobora o aumento de ocupação no 
país”. Mas houve queda no demais itens 
(“outros rendimentos ” e “outras fontes”). 
A renda do trabalho corresponde a 75,3%, 
enquanto aposentadorias e pensões re-
presentam 18,2%. A pesquisa considera 
ainda itens como aluguel, pensão, doação, 
mesada e programas sociais. Na questão 
do auxílio emergencial, “há menos gente 
ganhando e o valor também diminuiu”, ob-
serva a analista do IBGE.

Além disso, a Pnad mostra desigualdade 
de renda: o índice de Gini do rendimento 
médio mensal domiciliar por pessoa au-
mentou e retornou ao patamar de 2019: 
0,544. Quanto maior o número, maior a 
desigualdade, que cresceu em todas as 
regiões, mas principalmente no Norte e no 
Nordeste. “São regiões onde o recebimen-
to do auxílio emergencial atingiu maior 
proporção de domicílios durante a pande-

mia de covid-19 e que, por isso, podem 
ter sido mais afetadas com as mudanças 
no programa ocorridas em 2021”, diz Ales-
sandra.

Renda do trabalho

Já o rendimento médio do trabalho fi-
cou praticamente estável (de 0,500 para 
0,499). “Esse resultado demonstra que o 
retorno de parte da população ocupada 
em 2021 reduziu a média de rendimen-
to e não modificou o perfil da distribuição 
de renda do trabalho no país”, analisa o 
IBGE.

Disseminada entre as classes, a queda 
na renda foi mais intensa para quem ga-
nha menos. Entre os 5% de menor renda, 
caiu 33,9% e entre os de 5% a 10%, caiu 
31,8%. Já entre o 1% com maior renda, 
a queda foi de 6,4% E aproximadamente 
metade da população com menores rendi-
mentos recebeu, em média, R$ 415, que-
da de 15,1% em relação a 2020, também 
no menor valor da série histórica

Em 2021, 1% dos brasileiros com renda mais alta tiveram rendimento 38,4 vezes maior que os 50% que ganham menos
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STF decide que empresas têm de ouvir sindicatos 
antes de efetuar demissões em massa

Fonte: Rede Brasil Atual (São Paulo) – Por 7 a 3, o plenário do Su-
premo Tribunal Federal (STF) decidiu, no dia 8/6, que a negocia-
ção coletiva, com participação de sindicatos, é imprescindível em 
casos de demissões coletivas. O julgamento, iniciado há um ano e 
interrompido por um pedido de vista, discutia um caso ocorrido em 
2009, quando a Embraer demitiu mais de 4 mil trabalhadores. O 
caso tem repercussão geral. Ou seja, será referência em futuras 
decisões judiciais a respeito de demissões em massa.
No Recurso Extraordinário (RE) 999.435, a Embraer e a Eleb 
Equipamentos questionavam decisão do Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) pela necessidade de negociação coletiva. Ao iniciar 

o julgamento, o então relator, ministro Marco Aurélio Mello, agora 
aposentado, votou a favor das empresas. Foi acompanhado por 
Nunes Marques e Alexandre de Moraes, enquanto Edson Fachin 
e Luís Roberto Barroso defenderam a negociação prévia.
Na retomada, nesta quarta-feira (8), Dias Toffoli – que havia feito o 
pedido de vista – também entendeu que a participação dos sindi-
catos é necessária, em defesa de suas categorias. Mas tanto ele 
como Barroso salientaram que não se trata de pedir autorização 
ao sindicato para efetuar demissões, “mas de envolvê-lo num pro-
cesso coletivo com foco na manutenção de empregos”.

Bom para a economia

Toffoli sustentou que as entidades sindicais podem ajudar a encontrar alternativas para casos de demissões em mas-
sa, contribuindo para a recuperação e o crescimento da economia, além da valorização do trabalho humano. Ele foi 
acompanhado pelas ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber, além de Ricardo Lewandowski. Depois disso, o ministro 
Alexandre de Moraes, alterou seu voto, ficando com a maioria. Gilmar Mendes seguiu o relator.
 
Assim, ficou fixada a seguinte tese: “A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para dis-
pensa em massa de trabalhadores que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou 
celebração de convenção ou acordo coletivo”.

Foto: Nelson Jr./SCO/STF
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Preços da cesta básica sobem até duas vezes 
mais que a infl ação ofi cial

Fonte: Rede Brasil Atual (São Paulo) – Os preços médios da 
cesta básica caíram, em maio, em 14 das 17 capitais pesquisa-
das pelo Dieese. Mas sobem em todas as cidades no acumulado 
do ano, segundo os resultados divulgados nesta quarta-feira (8). 
E em 12 meses chegam a aumentar até duas vezes mais que a 
infl ação.

As exceções no mês passado foram registradas em Belém 
(2,99%), Recife (2,26%) e Salvador (0,53%). As principais que-
das foram apuradas pelo Dieese em Campo Grande (-7,30%), 
Brasília (-6,10%), Rio de Janeiro (-5,84%) e Belo Horizonte 
(-5,81%).

Salário mínimo

De janeiro a maio, a cesta aumenta de 5,47% (Vitória) a 13,56% 
(Curitiba), passando por 12,66% em São Paulo, onde está mais 
cara: R$ 777,93. A de menor valor é a de Aracaju (R$ 548,38). 
Em 12 meses, o preços sobem de 13,17% (novamente Vitória) a 
23,94% (Recife), e 22,24% na capital paulista. A infl ação ofi cial 
(IPCA) está em 12,13%. Amanhã (9), o IBGE divulga os resulta-
dos de maio.

Assim, com base na cesta mais cara, o Dieese calcula em R$ 
6.535,40 o salário mínimo necessário para as despesas básicas 
de uma família de quatro pessoas. Isso corresponde a 5,39 ve-
zes o mínimo ofi cial (R$ 1.212,00). Essa proporção foi de 5,57 
vezes em abril e de 4,86 há um ano.

Quase 60% da renda

Ainda segundo o Dieese, o tempo médio necessário para adqui-
rir os produtos da cesta básica foi de 120 horas e 52 minutos, 
menos do que em abril (124 horas e 8 minutos). E bem mais do 
que em maio de 2021 (111 horas e 37 minutos). Quem ganha 
salário mínimo comprometeu, em média, 59,39% do rendimen-
to líquido para comprar os produtos da cesta – 61% em abril e 
54,84% um ano atrás.

O preço do quilo do pão francês subiu em todas as cidades pelo 
segundo mês seguido. A farinha de trigo, pesquisada no Centro-
-Sul, também teve alta. “A baixa disponibilidade interna do grão, 
a menor produção de trigo na Argentina e na Ucrânia e a preo-
cupação com a menor oferta mundial resultaram em aumento 
dos preços, com repasse para a farinha e o pão francês”, diz o 
Dieese. 

O leite integral também teve aumento nas 17 capitais. “O cres-
cimento da exportação, a queda nas importações e a entressa-
fra reduziram a quantidade de leite disponível e infl uenciaram 
a valorização dos derivados lácteos, como o queijo muçarela e 
o leite UHT”, informa o instituto. A farinha de mandioca (Norte/
Nordeste) também aumentou, assim como o quilo do café. O 
preço do feijão subiu em 12 capitais. Já o do tomate só não caiu 
em Belém. Chegou a ter redução de 40,04% em Campo Grande 
e 37,77% no Rio. “A maior oferta do fruto deve-se ao avanço da 
safra de inverno e à rápida maturação.”

mais que a infl ação ofi cial


