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Juntos somos fortes e conquistamos mais uma vitória�
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SINDICATO FILIADOS À FEPETROL

A negociação ocorreu em meio a um 
cenário de muita di�culdade. Com a 
pandemia do Coronavírus, o país vive, além 
de uma grave crise sanitária, uma crise 
e c o n ô m i c a  q u e  d e s e n c a d e o u  o 
desemprego em massa. Mais de 13 milhões 
de pessoas estão fora do mercado de 
trabalho.

Considerando a nova realidade, o acordo 
é satisfatório, o que foi possível fechar.

epresentantes do Sindigás e dos Rt r aba lhadores  do  segmento 
sentaram para negociar a pauta de 
reivindicações da categoria referente à 
Campanha Salarial 2020.

Logo no início da reunião, o patronal 
su rp reendeu  com uma  pau ta  que 
representa o retrocesso de todas as 
conquistas trabalhistas. O Sindigás propôs a 
retirada de algumas cláusulas e mudanças 
em outras, de acordo com o seu interesse.

FEPETROL e dos sindicatos �liados 
deram um basta na choradeira e deixaram 
claro que nestas condições não haveria 
acordo.

O recado foi entendido e, após alguns 
impasses, as partes chegaram a um 
entendimento. 

Fazendo uso da habilidade e experiência na negociação, 
os dirigentes sindicais garantiram os seguintes pontos: 

Salários e pisos corrigidos com base no quanto
negociado, será pago no dia 30 de outubro de 2020;
Piso “a” Minérios, reajuste 2,94% 
Piso “b” Minérios, reajuste 2,94% 

REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO DO
PERÍODO DE �,��� �INPC-IBGE�

1ª parcela da PR de 150% + parcela �xa de R$500,00 até
30 de outubro, ou uma única parcela até 30 de outubro nas 
empresas cujo �uxo de caixa assim permitir;
A 2ª parcela correspondente a 30% a ser paga até 30/04/2021; 

PARTICIPAÇÃO NOS RESUTADOS

DIFERENÇAS SALARIAIS E BENEFÍCIOS REAJUSTADOS, 
CASOS EXISTAM, SERÃO PAGOS EM 30/11/2020;

COMPLEMENTAÇÕES DAS RESCISÕES CONTRATUAIS 
DEVERÃO SER PAGAS ATÉ 30/12/2020;

VALE REFEIÇÃO de R$37,06;

CESTA BÁSICA de R$536,88;

 CESTA BÁSICA EXTRA de R$536,88;

AUX. FILHO EXCEPCIONAL, AUX. FUNERAL, AUX. CRECHE, 
VALE GÁS, PRÊMIO BRIGADA E MULTA:  reajuste de 2,94%;

MANUTENÇÃO DE TODAS AS CLÁUSULAS DO ACORDO 
ANTERIOR.

Campanha Salarial ����
Na luta, FEPETROL e sindicatos filiados 
FECHAM ACORDO e garantem 
MANUTENÇÃO DOS DIREITOS 
DOS TRABALHADORES



Na negociação salarial do Sindigás, por exemplo, os 
trabalhadores estavam representados por dirigentes presenciais e 
online. Mas isso não signi�cou que a luta da categoria estava 
enfraquecida, ao contrário, todos estavam comprometidos e 
determinados a buscar a qualquer preço o atendimento dos 
interesses dos trabalhadores e tiveram êxito.

Se o patronal tinha a intenção de jogar o ônus da pandemia em 
cima dos trabalhadores, sucateando direitos trabalhistas, se deram 
mal.

A FEPETROL e os sindicatos �liados �zeram valer sua força e 
unidade, e arrancaram na raça um acordo que deve ser comemorado 
devido as circunstâncias atuais. Não podemos esquecer que tem 
categoria pro�ssional que infelizmente estão abrindo mão da 
negociação salarial pela garantia do emprego.

Mais uma vez, nossa história de luta fez a diferença!

odos nós fomos afetados pela pandemia do COVID19, que Tmudou a forma das pessoas se relacionarem.

fizeram a diferença a favor 
dos trabalhadores

Unidade e força 

FATO INÉDITO
Nes ta  Campanha  Sa l a r i a l ,  o s 

dirigentes da FEPETROL e os sindicatos 
�liados conseguiram um fato inédito ao 
fechar o acordo logo na primeira rodada 
de negociação salarial realizada dias 05 e 
06 de outubro. 

Isto nunca aconteceu na história da 
categoria.

“O sucesso desta campanha eu compartilho com todos os 
meus companheiros sindicalistas do Estado de São Paulo. 
Juntos, �zemos a diferença. Obrigado”, declarou Valtinho.

O presidente da FEPETROL e coordenador da negociação 
salarial deste ano, Valter Adalberto, aproveita a ocasião para 
agradecer os dirigentes dos sindicatos �liados e os 
trabalhadores que apoiaram incondicionalmente para o 
desfecho �nal da Campanha Salarial.

A diretoria da Federação também não poderia deixar de 
agradecer a assistência do corpo jurídico e do DIEESE na 
Campanha Salarial. São sempre parceiros, que a entidade pode 
contar a qualquer momento para defender essa causa nobre 
que são direitos dos trabalhadores do setor GLP.
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