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SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU, CNPJ n. 30.830.319/0001-05, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAQUIM GRACIANO DA SILVA; 
  
E  
 
INDUSTRIAS GRANFINO S/A , CNPJ n. 30.770.184/0001-30, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). RENATA BARONI COELHO; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 02 de abril de 2015 a 01º 
de abril de 2016 e a data-base da categoria em 02 de abril.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional dos Trabalhadores em Transportes Rodov iários - 2º Grupo do Plano da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transpor tes Terrestres, e bem como os condutores 
de veículos rodoviários de carga em geral, carga de  bebidas, carga de minérios em geral, 
trabalhadores nas empresas de transporte de passage iro, inclusive os trabalhadores da limpeza, 
ajudantes e carregadores de veículos, trabalhadores  em escritórios das empresas de transportes 
rodoviários e os trabalhadores das empresas em tran sporte por fretamento, cobradores em ônibus, 
lavadores de carros, fiscais, despachantes, bilhete iros , com abrangência territorial em Nova Iguaçu/RJ . 

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ANTECIPAÇÃO DOS SALARIOS  
 
 
Pactuam as partes que os novos salários dos trabalhadores que teria vigência a partir de 02/04/2015, 
data base da categoria, serão antecipados para 01/02/2015, antecipação esta que não alterará a data 
base da categoria  (02/04/2016). 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL  
 
 



Motorista de Caminhão (1).................................................   R$  1.641,20 
Motorista de Caminhão (2)....................................................R$  1.960,20  
Motorista de Caminhão (3) ...................................................R$  2.017,40  
Motorista de Caminhão (4) ...................................................R$  2,123,00 
Motorista de Carreta .............................................................R$  2.158,20  
Ajudante de Caminhão  (1).....................................................R$   974,60  
Ajudante de Caminhão  (2) ....................................................R$  1.179,20  

Operador de Empilhadeira 1...................................................R$ 1.366,20  

Operador de Empilhadeira 2...................................................R$ 1.414,60  

Operador de Empilhadeira 3...................................................R$ 1.522,40  
Operador de Empilhadeira 4...................................................R$ 1.641,20  
Operador de Empilhadeira 5...................................................R$ 1.960,20 
Operador de Empilhadeira 6...................................................R$ 2.017,40 
Operador de Empilhadeira 7...................................................R$ 2.123,00 
  
Parágrafo Único  – Para os demais empregados não abrangidos por Pisos Salariais e pertencentes à 
categoria dos rodoviários, será devido o percentual de 6% (seis por cento) a partir de 01.02.2015, incidentes 
sobre os salários vigentes em 02.04.2014. 
 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pag amentos e critérios para cálculo  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - REGIME DE TRABALHO  
 
 
Os empregados que exerçam atividades externas incompatíveis com fixação de horário de trabalho, 
estarão regidos pelo inciso I do Art 62 da CLT e terão assegurado, em suas respectivas categorias, os 
pisos salariais fixadas na cláusula primeira deste ACORDO. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO QUINZENAL  
 
 
A empresa fornecerá vale de adiantamento de 40% (quarenta por cento) do salário nominal contratual, 
até 15 (quinze) dias após o pagamento do salário mensal. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO  
 
 
A empresa fornecerá aos seus empregados, cópia do contrato de trabalho ( se admitidos na vigência do 
presente acordo) e comprovantes de pagamento, discriminado as verbas pagas, com especificação de 
quantidade, valor, desconto e depósitos para o FGTS. 
 Parágrafo Primeiro � O empregado que for advertido, suspenso ou demitido por justa causa, 
deverá ser avisado, por escrito, colocando o seu ciente na segunda via do aviso, no qual constarão as razões 
determinadas da advertência, suspensão ou dispensa. 
 Parágrafo Segundo � A empresa cuidará para que nas carteiras profissionais, sejam anotados os 
cargos e salários existentes nas mesmas. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 



13º Salário  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO  
 
 
A empresa pagará, aos empregados rodoviários que contarem mais de um ano de serviço, o 
adiantamento da primeira parcela do 13º salário coincidente com o pagamento com o pagamento das 
férias, desde que requerido pelo empregado até o mês de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA NONA - CÁLCULO DAS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIR O SALÁRIO  
 
 
No cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do repouso remunerado, serão consideradas as horas 
extras, comissões, prêmios, adicional noturno, de insalubridade e periculosidade, bem como quaisquer 
outras verbas habitualmente pagas. 
 

Outros Adicionais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DIÁRIAS DE VIAGEM  
 
 
As diárias pagas nas ocasiões em que são empreendidos deslocamentos em raio superior a 100 km, 
sempre a título de reembolso de despesas com refeições e pernoite, são ratificadas nos valores a seguir 
explicitados, a partir de 01.02.2015: 

AJUDA DE CUSTO        PARA ALMOÇO                    R$  20,00 
DIÁRIA DE VIAGEM    PARA JANTA                        R$  20,00 

  
 Parágrafo Primeiro – Se a empresa optar pelo fornecimento do Tíquete-Refeição, Cesta 
Básica ou Vale-Alimentação, estará isenta de reembolsar a parcela correspondente ao almoço, nas 
hipóteses de deslocamentos em raio superior a 100 km. 
 Parágrafo Segundo – Para os empregados rodoviários, quando não em viagens, fica a 
empresa excluída da obrigação, por fornecer aos seus empregados, a preço simbólico, refeição na sede 
da empresa. 
 Parágrafo Terceiro – Fica ajustado entre as partes que a empresa pagará no contra-cheque 
do empregado o valor correspondente a esse benefício. O benefício restringe-se  as despesas de 
refeição externa por conta da escolha do trabalhador, observado o critério da proporcionalidade de 
recebimento quando da admissão e desligamento, bem como o da sua efetiva utilização nos dias úteis 
de trabalho. 
  
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE TRANSPORTE  
 
 
A empresa concederá aos seus empregados o respectivo vale transporte, de acordo com a legislação 
em vigor. 
 

Auxílio Educação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SALÁRIO EDUCAÇÃO  



 
 
A empresa concederá o salário educação, de acordo com a legislação que regula a matéria. 
 Parágrafo Único � A empresa se compromete a efetuar convênios com lojas que vendem 
materiais escolares, com vistas a adiantarem o valor necessário para aquisição do material de sues 
empregados estudantes ou que tenham filhos em idade escolar, sendo descontado dos salários dos 
empregados, sem acréscimo, em até 6 (seis) parcelas mensais. 
 

 
Contrato de Trabalho � Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Normas para Admissão/Contratação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ADMISSÃO  
 
 

Independente de qualquer formalidade, os empregados que forem admitidos na vigência do presente 
Acordo serão considerados automaticamente abrangidos pelo mesmo. 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS HOMOLOGAÇÕES  
 
 
As empresas efetuarão as homologações das rescisões do contrato de trabalho, de acordo com a 
Instrução Normativa nº 3 do MTE, no Sindicato laboral. 
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO  AVISO PRÉVIO  
 
 
Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio, o empregado despedido, no momento em que este 
comprovar a obtenção de nova colocação, desonerando a empresa do pagamento dos dias restantes, 
não trabalhados. 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e mod alidades de contratação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA BAIXA DA CTPS  
 
 
Quando da rescisão do contrato de trabalho, deverá o empregado apresentar sua CTPS, no prazo de 24 
horas, para a respectiva baixa.  Deixando a empresa de anotar a baixa na CTPS do empregado no ato de 
sua demissão, fica obrigada a efetuar o pagamento das diárias ao mesmo, até o dia da efetiva baixa, salvo 
se este deixar de comparecer no prazo de 07 (sete) dias úteis, contados do seu desligamento do serviço, 
fato este que deverá ser comunicado em igual prazo, pela empresa ao sindicato profissional, a fim de que 
fique desobrigada do pagamento das diárias e da multa. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORNECIMENTO DO AAS  
 



 
A empresa, desde que solicitada, fornecerá aos seus empregados o Atestados de Afastamento e Salários 
(AAS) no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

 
Relações de Trabalho � Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabil idades  

 
Qualificação/Formação Profissional  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - LIBERAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSOS  
 
 
A empresa compromete-se a liberar da prestação de serviço, sem prejuízo da remuneração, no máximo 
de dois dias por ano, os empregados solicitados pela diretoria, em número máximo de cinco, para 
participarem de congressos ou eventos da categoria, desde que previamente requisitados por escrito e 
com antecedência mínima de quinze dias. 
 

Estabilidade Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA APOSENTADORIA  
 
 
A empresa assegurará aos empregados que estiverem, comprovadamente a um ano da aquisição do direito 
da aposentadoria  e que trabalhem há cinco anos na mesma empresa, o emprego ou salário durante o 
período que faltar para se aposentarem, excetuando-se os casos de demissões por justa causa, de extinção 
do estabelecimento ou motivo de força maior comprovado. Adquirido o direito a aposentadoria, extingue-se 
a garantia. 
 Parágrafo Primeiro � A garantia da presente cláusula poderá ser substituída pelo reembolso ao 
empregado, das doze contribuições faltantes ao INSS, correspondentes ao período anual necessário para 
que se complete o  tempo de aposentadoria, com base na última remuneração resultante do último salário 
reajustado, desde que se efetue o pagamento no prazo máximo de quinze dias a contar da data da rescisão 
contratual. 
 Parágrafo Segundo � A responsabilidade pelo ressarcimento dos recolhimentos das cotas 
previdenciárias, ficará limitada ao período de 12 meses ou do que restar dele, condicionada à 
apresentação do respectivo comprovante da guia de recolhimento. 
 

Outras normas de pessoal  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS DESCONTOS  
 
 
Na forma prevista no caput do art. 462, in fine, da CLT, as partes reconhecem a validade das 
autorizações individuais escritas de próprio punho que sejam dadas pelos empregados à empregadora, 
ou que estejam expressas em seu contrato de trabalho, para que a empresa desconte de seus salários 
as mensalidades do seguro de vida em grupo ou contra acidentes pessoais, dos que participem daquele
plano, bem como os valores legais correspondentes à aquisição de ticket refeição e transporte, 
medicamentos adquiridos em farmácias conveniadas, despesas relativas ao uso de plano de saúde e 
não cobertas pelo plano, despesas odontológicas conforme plano especifico, multas de transito e 
adiantamentos salariais a serem parcelados. 

Parágrafo Único -Os descontos salariais em caso de furto, roubo, quebra de veículo, perda ou 
dano de mercadorias ou qualquer dano a terceiros, serão admitidos se resultar configurada a culpa ou 
dolo do empregado, sendo que a despesa com obtenção do boletim de ocorrências será suportada 
pelas empresas. 



 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - QUADRO DE AVISOS  
 
 
A empresa colocará a disposição do sindicato profissional, quadro de avisos no local de trabalho, pra a 
afixação de comunicados oficiais da categoria, desde que não contenham matéria político-partidária, ou 
ofensiva a quem quer que seja. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DIALOGO ENTRE AS PARTES   
 
 
As partes acordantes, comprometem-se manter contato constante e diálogo franco para a superação de 
conflitos durante a vigência deste acordo, que se originem de mal ; ferimento das disposições, objeto do 
pacto ou de sua indevida interpretação. 
 

 
Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Prorrogação/Redução de Jornada  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - OS ACORDOS DE PRORROGA ÇÃO E COMPENSAÇÃO DE 
HORÁRIO DE TRABALHO  
 
 
Os acordos de prorrogação e compensação de horário de trabalho, pactuado na conformidade do que 
dispões o artigo 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), têm reconhecidos seus efeitos a 
partir da vigência da presente Convenção, respeitados os acordos de compensação ainda em vigor. 
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - COMPENSAÇÃO DE HORAS EXC EDENTES  
 
 
As horas adicionais prestadas pelo empregado, excedente de 44 horas semanais ou 8 horas diárias, poderão 
ser objeto de compensação, reduzida  a jornada em outro  dia, desde que a mencionada redução da carga 
horária seja procedida no período máximo de 120 (cento e vinte) dias. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - HORAS EXTRAS  
 
 
As Horas extras serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da hora 
normal. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - BANCO DE HORAS  
 
 

O BANCO DE HORAS instituído no ACORDO COLETIVO DE TRABALHO será aplicado para todos os 
empregados da EMPRESA, representados pelo presente Sindicato, para a finalidade de compensação de 



horas trabalhadas além da jornada normal de trabalho, segundo os critérios ora acordados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - De acordo com o § 2º, do Artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, é 
permitida a compensação de horas de trabalho excedente a jornada normal  pela correspondente 
diminuição em outro dia, respeitando o limite máximo de 01 (um) ano para compensar as horas 
excedentes.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ao final de cada mês, a EMPRESA somará as horas positivas e negativas de 
cada empregado, tendo até 01 ano para compensar as horas positivas, bem como os empregados terão até 
um ano para compensar as horas negativas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo de 01 (um) ano de que trata o parágrafo anterior, iniciará a contagem 
a partir da data do início do mês correspondente às horas a serem compensadas. 

PARÁGRAFO QUARTO – A ausência ao trabalho, pelo empregado, não será computado para horas 
negativas, sendo, portanto, considerado falta, bem como o atraso e as saídas antecipadas não serão 
computadas para as horas negativas. Para que seja computado como hora negativa, possibilitando a 
compensação nos moldes deste acordo, faz-se necessário que tenha autorização prévia da EMPRESA. 

PARÁGRAFO QUINTO – Os empregados terão mensalmente conhecimento da quantidade de horas 
positivas e negativas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Para compensar as horas trabalhadas e creditadas no BANCO DE HORAS, a 
EMPRESA poderá conceder folgas individuais ou coletivas ou reduzir a jornada, podendo ainda, lançar mão 
de folgas adicionais de horas ou dias, atrasos, saídas antecipadas, prorrogação de férias, pontes para 
compensação de feriados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A critério da EMPRESA, o saldo credor do empregado no BANCO DE HORAS 
poderá ser pago antecipadamente, e, neste caso, o pagamento será considerado final, com base no salário 
em vigor no mês do pagamento, sem direito a qualquer diferença futura, em razão de eventual reajuste ou 
aumento de salário posterior ao pagamento. 

PARÁGRAFO OITAVO – O pagamento antecipado do saldo positivo do BANCO DE HORAS será 
considerado como mera liberação da EMPRESA, não modificando as cláusulas constantes deste ACORDO 
COLETIVO. 

PARÁGRAFO NONO - Na ocorrência de rescisão contratual sem justa causa, por iniciativa da EMPRESA, o 
saldo credor do BANCO DE HORAS do empregado será pago no prazo legalmente estabelecido para 
quitação das verbas rescisórias, ficando abonado o saldo devedor do empregado, se houver. Em caso de 
dispensa por justa causa, ou pedido de demissão do empregado, as horas a crédito do empregado serão 
pagas da mesma forma acima, e, as horas a débito do empregado serão descontadas contra os créditos 
salariais e rescisórios. 

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CARTÃO DE PONTO  
 
 
Considerando que a Empresa utiliza o �sistema de controle de freqüência, em cumprimento à Portaria 
MT nº 373, de 25.02.2011; 
 
Considerando que o Sindicato dos Trabalhadores, em visita à Empresa, constatou que o �sistema� 
emite relatório mensal com o título de �Cartão de Ponto�, onde estão registradas as horas trabalhadas 
pelos empregados, inclusive as horas extras, durante os trinta (30) dias do mês, independentemente da 



emissão de �filpetas� por meio de bobina de papel; 
 
Considerando que a emissão das �felipetas� não acrescentam nada ao Relatório Mensal ( Cartão de 
Ponto) e que não há prejuízo para os empregados da Empresa, representados pelo Sindicato dos 
Trabalhadores, RESOLVEM AS PARTES: 
 
1) Fica abolida a emissão das �filipetas� na entrada e saída, ou seja, durante o horário de trabalho, 
através do �sistema de controle de freqüência�. 
 
2) Os empregados ficam desobrigados de marcar o ponto no horário de saída e entrada relativo ao 
horário para descanso/refeição. 
 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - ABONO DE FALTAS DE ESTUD ANTES  
 
 
O Empregado estudante, cursando em estabelecimento de ensino oficial autorizado ou reconhecido pelo 
governo, terá abonada a falta para a prestação de exames escolares, desde que avise seu empregador, no 
mínimo setenta e duas horas antes, sujeitando-se comprovação posterior. 
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS  
 
 
As partes estipulam que, eventualmente, havendo trabalhos em domingos ou feriados para 
abastecimento do mercado, considerando-se que os clientes das empresas, nem sempre tem espaço 
físico suficiente para armazenamento de estoque de compras antecipadas, o trabalho nesses dias será 
pago com o adicional de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora comum. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Condições de Ambiente de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE  
 
 
A empresa se obriga a manter no local de trabalho água potável, sanitários masculinos e femininos em 
perfeitas condições de higiene, além de armários individuais para a guarda de roupas e pertences dos 
empregados, desde que a troca de roupa decorra de exigência de atividade desenvolvida pelos mesmos. 
 

Uniforme  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DE UNIFO RMES  
 
 
Os uniformes de trabalho, quando de uso obrigatório ou exigido pela empresa, serão fornecidos, 
gratuitamente, fixando-se a quantidade de DOIS por ano. A não conservação do aludido vestuário implicará 
em concessão de uniformes excedentes, mediante o respectivo desconto no salário. 
 



CIPA � composiç ão, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - REPRESENTANTE DA CIPA  
 
 
Os representantes dos empregados, eleitos para a CIPA, não poderão sofrer despedida arbitrária, 
entendendo-se como tal, a que não resultar de motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, 
devendo estender-se a presente garantia pelo prazo legal. 
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - ATESTADOS MÉDICOS E O DONTOLÓGICOS  
 
 

 
A empresa aceitará os atestados médicos e odontológicos, nos termos da resolução nº 1.658/2002, 

fornecidos aos empregados sindicalizados ou não, que  tenham por finalidade a justificação da ausência ao 
trabalho motivada por incapacidade. Os referidos atestados deverão se apresentados ao departamento 
médico da empresa para abono. 

  

 
 

Relações Sindicais  
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS  
 
 
Fica a empresa obrigada a remeter ao Sindicato profissional, uma vez por ano, a relação dos empregados 
pertencentes à categoria. O descumprimento da presente cláusula, dará direito ao Sindicato de pleitear 
multa de 5 (cinco) por cento do piso salarial de motorista de caminhão - 4, por empregado existente na 
empresa na data base, desde que previamente solicitada, a empresa não forneça. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - RELAÇÃO NOMINAL DE EMPR EGADOS  
 
 
As empresas encaminharão à entidade profissional cópia das guias de contribuição sindical e 
assistencial, com a relação nominal dos respectivos salários, no prazo máximo de 30 dias 
após o desconto. 
 

 
Disposições Gerais  

 
Regras para a Negociação  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DIVERGÊNCIAS  
 
 



Em caso de divergência ou omissão, as partes se comprometem a negociar, desde já estabelecendo que 
tanto que surgido o impasse, serão convocadas 3 (três) reuniões sucessivas, com intervalos de 7 (sete) dias 
entre cada uma, na sede da EMPRESA, com a finalidade de alcançar uma solução amigável. 

 
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CONFLITOS  
 
 

As cláusulas aqui estipuladas prevalecerão sobre as constantes do Acordo Coletivo de trabalho vigente, 
quando conflitantes. 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - MULTA PELO DESCUMPRIMEN TO  
 
 
O não cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Acordo, implicará no pagamento de multa 
equivalente a vinte por cento de piso salarial do motorista ;2;, com a limitação de que trata o art.412, do 
Código Civil Brasileiro, revertendo-se a mesma em favor da parte a quem a infringência prejudicar, 
excetuando-se as cláusulas já contempladas com multa específica. 
 

 
 

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA  
Presidente  

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU 
 
 
 

RENATA BARONI COELHO  
Presidente  

INDUSTRIAS GRANFINO S/A  
 
 

  

 


