
  

          Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviár ios de Nova Iguaçu 
Com base em Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Mesquita   Paracambi, Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontim,  

Mendes, Rio dasFlores, Vassouras, Paty de Alferes, Itaguaí, e Mangaratiba. 
      Sede Admin.: R. Antonio Rabelo Guimarães, 329 – Centro – Nova Iguaçu – RJ - Tel. 2767-4973 

 

CARGA À FRETE SECA EM GERAL, 
 LOGÍSTICA, ÁGUA,LEITE E DERIVADOS 

 
VIGÊNCIA: 1º DE MAIO DE 2014 A 30 DE ABRIL DE 2015. 

 

• MOTORISTA DE BI-TREM - R$1.694,00  
• MOTORISTA DE CARRETA - R$ 1.573,00  
• MOTORISTA DE BETONEIRA - R$ 1.425,60 
• MOTORISTA DE MUNCK – R$ 1.425,60  
• MOTORISTA DE TRUCK - R$  1.425,60  
• MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO ACIMA DE 10.000 kg  - R$  1.398,60 
• MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO LEVE - R$ 1.276,56  
• MOTORISTA DE CAMINHÃO - R$ 1.193,40  
• MOTORISTA DE UTILITÁRIO (até 2 ton.) - R$ 1.036,80  
• SOCORRISTA MECÂNICO - R$ 1.036,80  
• OPERADOR DE EMPILHADEIRA - R$ 1.116,50  
• AJUDANTE DE CAMINHÃO - R$ 924,00  
• CONFERENTE - R$ 1.080,00 
• AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - R$ 1.036,80  
• FAXINEIRO, COPEIRO, CONTÍNUO E VIGIA - R$ 874,75  

* Aos demais integrantes da categoria, não contemplados com os pisos acima descritos, será concedido um reajuste no 
percentual de 8% (oito por cento), a incidir sobre os salários percebidos em 1º DE MAIO DE 2013, a partir de 1º de maio 
de 2014. 
 
** Todas as diferenças (salário, férias, tickets e pernoite) deverão ser pagas juntamente com o salário de junho do corrente 
ano. 
 
ABONO PECUNIÁRIO - As empresas pagarão a todos os empregados vinculados a categoria representada,  a título de 
ABONO PECUNIÁRIO, a importância de R$ 900,00 (novecentos reais).  Este pagamento será feito em duas parcelas iguais 
de R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais) cada, sendo a primeira em Setembro/2014 e a segunda em Março/2015, 
juntamente com o pagamento dos salários dos respectivos meses. 
 
PROPORCIONALIDADE PARA ADMITIDOS APÓS 01 DE MAIO DE 2013   
O abono pecuniário poderá ser aplicado de maneira proporcional aos meses trabalhados, nos casos de admissão posterior a 
01 (um) de maio de 2013, observados, sempre, os princípios legais que re regem a irredutibilidade do salário e a 
equiparação face ao paradigma. 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os empregados admitidos após 1° de maio de 2014 não farão jus ao abono. 
 
TÍQUETE-REFEIÇÃO - Fica majorado o valor do Tíquete-Refeição para R$ 18,00 (dezoito reais), por dia de trabalho 
efetivo, concedido a todos os empregados de acordo com os benefícios e entendimentos disciplinados na lei que instituiu o 
PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. 
 
DIÁRIAS DE VIAGEM - As diárias pagas nas ocasiões em que são empreendidos deslocamentos superiores a 100 km, 
sempre a título de reembolso de despesas com refeições e pernoites, são ratificadas nos valores a seguir explicitados: 
ALMOÇO: R$  18,00; JANTAR:R$ 18,00; PERNOITE: R$ 36,00. 
 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - De acordo com a decisão da Assembléia  Geral, foi autorizado  um desconto 
assistencial para todos os trabalhadores beneficiados por esta Convenção , nos valores abaixo discriminados, para custeio 
das obras do Sindicato. Motoristas = R$ 18,00 (dezoito reais), e aos demais o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais)  
Este valor será descontado  no mês de julho,  devendo a empresa como fiel depositária, repassá-lo aos cofres do Sindicato 
laboral até o dia 10 de setembro de 2014, acompanhada da relação nominal dos contribuintes e respectivos valores 
descontados.  
É concedido aos empregados o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do efetivo desconto, para discordarem, por escrito, do 
mesmo.  A discordância só terá valor legal, quando feita de próprio punho pelo empregado e por este protocolada no 
sindicato profissional.  

A Diretoria 

ACESSE O NOSSO SITE www.rodoviar iosni . org .br  


