
EMPREGADOS NAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2020
 

Comunicamos aos trabalhadores da nossa categoria, empregados das distribuidoras de
combustíveis e lubrificantes, que no dia 05 deste mês ocorreu a 2ª rodada de negociação do grupo
da Federação Nacional, da qual o SITRAMICO-MG é filiado, com o sindicato patronal
SINDICOM para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2020.  
 
Ao término da reunião, os patrões apresentaram contraproposta insuficiente à pauta de
reivindicação dos trabalhadores e por isso foi rejeitada em mesa de negociação. A contraproposta
patronal do Sindicom apresentada para as cláusulas econômicas (reajuste salarial, benefícios e
abono) consiste em:  
 
1. Reajuste salarial de 4% para empregados com salários até RS 9.663,55 em 31.12.2019, incluída
a periculosidade.  
Para empregados com salários na mesma data, superior ao limite acima e até R$13.720,35 a
parcela é fixa de R$ 548,81.  
Os empregados que na mesma data perceberem salários com periculosidade superior a
R$13.720,35 terão o reajuste salarial administrado conforme programas de remuneração da
empresa. 
 
2. Manutenção da cláusula Abono Especial, no valor de R$ 3.400,00 para salários de até R$
9.663,55 (salário + Adicional de periculosidade em 31.12.19); 
 
3. Reajuste de 4% nos demais benefícios: 
Vale Refeição: R$ 37,12 
Vale Alimentação: R$ 441,00 (para os trabalhadores que recebem até R$ 6.003,29, considerando
salário + Adicional de Periculosidade) 
Auxílio Dep. Especial: R$ 1.022,00 
ATS mínimo: R$ 747,00 
Auxílio Creche: R$ 785,00, dentre outros. 
 
4. Renovação das demais cláusulas da CCT 2019. 
 
As reuniões dos outros grupos (CNU e FEPETROL) com o SINDICOM estão agendadas para os
dias 06 e 07/02/2020. Nova rodada com A FETRAMICO ainda não foi agendada para continuação
da negociação coletiva.   
Com o SINDIMINAS, em nossa sede, a nova rodada foi reagendada para 13/02/2020. 
 
Como em outras campanhas salariais teremos que lutar e resistir para manter o conquistado e
avançar em novas conquistas.  
Aguardem novas informações acompanhando nossas redes sociais e nosso site
www.sitramicomg.org.br ou entrem em contato através de nosso telefone 31-32011951.  
 
Saudações sindicais! 


