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Sipetrol-SP e demais sindicatos associados
à Fepetrol iniciam negociações para

renovação da CCT com o Sindigás 

Informamos que nos dias 
16 e 17 de setembro tivemos 
a 1ª Rodada de Negocia-
ção para renovação da CCT 
(Convenção Coletiva de 
Trabalho) 2021/2022. 

O SIPETROL-SP junta-
mente com os demais sindi-
catos do Estado de São Paulo 
fi liados à FEPETROL (Fede-
ração dos Trabalhadores no 
Comércio de Minérios e De-

rivados de Petróleo no Estado 
de São Paulo) participaram das 
negociações com o SINDIGÁS 
(Sindicato Nacional das Em-
presas Distribuidoras de Gás 
Liquefeito de Petróleo).

Nossa pauta de reivin-
dicações foi defendida e 
sustentada na reunião. Por 
outro lado os patrões colo-
caram também a sua “pauta 
patronal” conforme segue:

Propostas do Sindigás: 
• FIM do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), pago nas férias, que varia de 20% até 100% do salário;

• EXTINÇÃO do Convênio Médico para os aposentados a partir de 31.08.2019 e a partir desta data, as garan-
tias da lei 9656/1998;

• ELIMINAÇÃO da clausula que garante estabilidade antes do trabalhador ter direito a aposentadoria;

• LIBERAÇÃO geral da TERCEIRIZAÇÃO dos serviços executados nas distribuidoras;

• REDUÇÃO do percentual devido nas horas extras e implantação da compensação através do banco de horas;

• ADEQUAÇÃO da redação da cláusula do Auxílio Funeral;

• Não aplicação do reajuste salarial aos trabalhadores que exerce cargo de confiança, conforme previsão/regu-
lamentação à parte, de acordo com o artigo 62 da CLT.

Além das discus-
sões sobre os direi-
tos e conquistas que 
constam nas cláusulas 
sociais da CCT, tam-
bém foram debatidas as 
propostas e contrapro-
postas para as cláusulas 
econômicas, conforme 
quadro ao lado:
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Nova reunião é agendada para 07/10
Após os intensos debates, 

diante dos argumentos de 
lado a lado, onde os Sin-
dicatos dos Trabalhadores 
mantiveram todos os pedidos 
de nossa pauta de reivindica-
ções e dada a impossibilida-
de de avanços da proposta 
do Sindicato Patronal, foi 

agendada nova reunião para 
o dia 07/10/2021.

Lembramos que estamos 
num momento complicado 
para classe trabalhadora, 
onde os governantes são 
contra o movimento sin-
dical e contra os direitos 
trabalhistas, que asseguram 

dignidade e segurança para 
os trabalhadores (as). Nessas 
circunstâncias adversas, a 
união em torno do sindicato é 
fator decisivo para a conquis-
ta e manutenção de melhores 
salários e benefícios em 
nossa Convenção Coletiva 
de Trabalho, portanto, fi-

quem atentos e mobilizados 
e apoiem nossa luta.

Lutaremos para que na 
próxima rodada de negocia-
ção os patrões apresentem 
propostas que viabilizem a 
renovação da CCT e atendam 
às necessidades e anseios da 
categoria. 

Vamos à luta, companheiros!
QUEM NÃO LUTA PELOS SEUS DIREITOS                   

NÃO TEM DIREITO DE TÊ-LOS! 
APOIE O SEU SINDICATO!

ACOMPANHE OS RESULTADOS DAS NEGOCIAÇÕES ATRAVÉS DO NOSSO JORNAL PETROLUTA, PELO SITE
WWW.SIPETROL.ORG.BR E PELA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/SIPETROLNALUTA


