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COMUNICADO DO SINDICARGA 

 

Prezados empresários,  

  Visando reiterar os esclarecimentos já prestados anteriormente acerca do Sindicato 

Operacional do Rio de Janeiro, vimos destacar algumas orientações importantes, visando 

resguarda-los das abordagens que têm sido feitas por este Sindicato. 

  Inicialmente, reiteramos que o Sindicarga já formalizou negociação coletiva com 

todos os demais municípios abrangidos por sua base, quais sejam: Duque de Caxias, 

Nova Iguaçu, Queimados, Niterói, Escritório RJ, Teresópolis, Petrópolis e Região 

dos Lagos, nos seguintes termos: 

 

1) Piso salarial:  

1.1) Reajuste salarial no percentual de 10%, sendo: 

a) 07% no mês de maio de 2022, sobre os pisos aplicados em abril/2022; 

b) 03% no mês de novembro de 2022, sobre os pisos aplicados em 
outubro/2022; 

1.2) Proporcionalidade da incidência do reajuste, para empregados admitidos 
entre maio/2021 e abril de 2022, proporcionalmente ao número de meses 
trabalhados, no percentual de 0,83% ao mês, respeitada a tabela de pisos da 
convenção coletiva; 

1.3) Reajuste por livre negociação para salários maiores que R$ 5.001,00; 

2) Abono pecuniário: Mantido o valor de R$ 1.246,34, a ser pago em 04 
parcelas (setembro/outubro, março/abril), autorizando desconto de faltas 
justificadas, à exceção do rol do art. 473, CLT, das faltas decorrentes de acidente 
de trabalho ou doença ocupacional por até 15 dias que gere afastamento 
previdenciário e dos atestados fornecidos pela Clínica do Sindicato Laboral ou 
conveniadas; 

3) Diárias de Viagem: Reajuste do almoço e jantar para R$ 26,00 e do pernoite 
para R$ 52,00, para todos os empregados da empresa; 
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   A mesma proposta foi encaminhada ao Sintrucad para que haja uma 

homogeneidade financeira e operacional nas convenções, no entanto, até a presente data, 

não obtivemos resposta quanto à aprovação da proposta encaminhada. 

  Neste ínterim, no entanto, o Sindicarga foi notificado de que o Sintrucad tem 

enviado às empresas proposta de acordo coletivo de trabalho com condições muitíssimo 

diferentes daquelas já negociadas para a categoria, com reajustes, valores e benefícios maiores 

e desproporcionais àqueles previstos nas convenções do Estado. 

  Assim, pedimos atenção aos empresários, ao receber a notificação para 

realização de acordo coletivo junto ao Sindicato Laboral, que atentem para importantes 

fatores: 

A) A formalização de acordo coletivo é FACULTATIVA. Não há obrigação ou 

descumprimento de qualquer espécie por sua empresa ao recusar a realização do 

acordo; 

B) A convenção coletiva da categoria 2021/2022 estabelece que são nulos de pleno 

direito os acordos coletivos firmados sem a anuência do sindicato patronal. 

C) Não é permitida redução de salários: a aplicação de reajustes muito superiores, poderá 

colocar sua empresa em situação de desvantagem concorrencial com as demais 

transportadoras, não sendo possível, posteriormente, ajustar os pagamentos, 

deixando de realizar os reajustes futuros ou reduzindo salários; 

 Atenção Transportador! Busque sempre seu Sindicato Patronal para orientação, 

evitando, assim, prejuízos maiores para sua empresa! 

 

Quaisquer Dúvidas, entre em contato conosco: 

Sindicarga: (21) 3194-5555                                                                                           

Secretário Geral: (21) 99321-5717 (Dr. Alexandre Ayres)                                       

Depto. Juridico: (21)98300-0074 (Dra. Luciana)                                                                 

Depto Financeiro: (21)97143-9228 (Sandreane) 

 

 


