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está de volta!

Nosso
Informativo

A diretoria do Sindminérios Santos e Região tem a grata 

satisfação de comunicar que o informativo da entidade está 

de volta.

Trata-se da primeira edição impressa, depois de quase dois anos de 

interrupção por conta da pandemia da COVID 19. 

No período da quarentena, a população teve que se readequar a 

uma nova realidade e cumprir várias regras de segurança sanitária, 

dentre elas, o distanciamento social, visando coibir a disseminação 

do vírus. 

Nós do sindicato também tivemos que nos enquadrar. 

Continuamos com  a divulgação do informativo, mas em forma 

digital, disponível para a categoria no site e nas redes sociais. Ao 

todo foram 37 edições eletrônicas.

Agora, vivemos o pós-pandemia. Os governos federal e 

estadual exibilizaram as regras. Isto, permitiu que o sindicato 

voltasse com todas as suas atividades, como era antes da 

pandemia, inclusive com a distribuição periódica do 

informativo impresso, um importante canal de 

comunicação e  de interação com a categoria.

E mais... Sem restrições, a sede da entidade 

renovada, porque passou por uma grande reforma, está 

de portas abertas para os trabalhadores e suas famílias. 

Sejam muito bem-vindos!



Stolthaven Alemoa � Trabalhadores migram 
de operadora de saúde na hora certa�

Após considerar os avisos do Sindminérios de que o plano de 

saúde da SulAmérica não estava dando certo, que os trabalhadores 

estavam insatisfeitos com a rede credenciada, a empresa resolveu 

mudar, ou melhor, retornar com a antiga operadora, UNIMED 

SANTOS.

A verdade é que a mudança foi positiva, os companheiros estão 

bastante satisfeitos com este plano de saúde.

Confira como andam as negociações, a solução de 
conflitos, acordos firmados e encaminhamentos das

lutas em defesa dos interesses dos trabalhadores

Terminais AGEO: novo PPR traz inovação e desafios 

Com relação ao Programa de Participação nos 

Resultados (PPR)  2021, implantado no ano 

passado, o novo modelo traz inovação e desaos para 

os trabalhadores, uma vez que propõem pagamento 

do benefício de acordo com as competências individuais do 

funcionário/setor. Assim, foram aferidas de forma mais pontual as 

atribuições validadas a partir de julho 2021. Já os resultados foram 

apresentados, concluídos e validados pela comissão. 

O pagamento do PPR foi feito em março deste ano.

PPR ���� das empresas AGEO
A Comissão validou os novos desaos para a PPR deste ano. 

Sindminérios participou de todo o processo de negociação.

Vale ressaltar que o sindicato e a comissão tentaram, ainda sem 

sucesso, aumentar os valores do coeciente de pagamento para os 

trabalhadores. A empresa comprometeu-se  rever sua posição do PPR 

no próximo ano. E nós vamos cobrar esta promessa, viu???

Marinas e Garagens Náuticas: A história se repete  
Mais uma vez, os trabalhadores saíram vitoriosos frente  às 

tentativas dos patrões de retirar a PLR e aplicar reajuste salarial abaixo 

da inação. 

O Sindminérios Santos, apoiado pelos trabalhadores, conseguiu, 

no Tribunal Regional do Trabalho - 2ª Região, o pagamento da PLR, 

reajuste em todas as cláusulas econômicas e manutenção das demais 

cláusulas da norma coletiva. Conra!

REAJUSTE SALARIAL: 10,42% (índice INPC), retroativo à 

data-base em setembro, pago em duas parcelas, sendo a primeira de 

8% em abril de 2022 e a diferença de 2,42% em junho de 2022; 

CESTA BÁSICA: 40kg em espécie conforme relação anterior ou 

em dinheiro no valor de R$402,19, pago no contra recibo ou cartão 

magnético, podendo ser descontado do funcionário até 10% do valor 

do benefício.

CAFÉ DA MANHÃ:  consiste de café, leite, pão e manteiga, sem 

qualquer desconto por parte do empregado. As empresas poderão 

indenizar mensalmente o café da manhã pelo valor líquido e certo de 

R$ 67,78;

AUXÍLIO CRECHE: as trabalhadoras têm um auxílio creche 

mensal no valor de R$ 119,36, por lho com até 03 anos de idade;

PLR de R$ 768,16.  O benefício será pago em até 03 parcelas 

de R$256,05 respectivamente em abril, junho e agosto. Foi 

considerado o momento econômico do país para o número de parcelas 

do benefício.  No caso de o empregador não efetuar o pagamento da 

primeira parcela ao seu tempo e forma, será devido desde já um PPR 

no valor integral de R$ 868,16.

SINDICOM: sem ganhos e sem conquistas 

Sem avanços na Campanha Salarial 2022, os trabalhadores 

rechaçaram a proposta das  distribuidoras de combustíveis. Após muita 

intransigência e impasses, em uma nova assembleia, por um placar 

apertado, os trabalhadores aprovaram as condições da proposta. 

REAJUSTE SALARIAL: para salário até R$ 14.697,23 vigente em 

31/12/2021 (incluído o adicional de periculosidade):

a) 5,00% a partir de 01/01/2022 sobre o salário vigente em 

31/12/2021;

b) 3,50% a partir de 01/04/2022, sobre o salário vigente em 

31/3/2022.

- Parcela xa de R$ 1.274,25, para o empregado com salário 

superior ao limite acima, pago em duas parcelas, como segue:

a) R$ 734,86 a partir de 1/1/2022;

b) R$ 539,39 a partir de 1/4/2022.

SALÁRIO DE ADMISSÃO: R$2.363,00 a partir de 01/01/2022; e 

R$ 2.445,00 a partir de 01/04/2022.

ABONO ESPECIAL: R$3.950,00 para empregado com salário até 

R$ 10.351,59 vigente em 31/12/2021 (incluído o adicional de 

periculosidade). O pagamento será feito na 2ª. quinzena do mês seguinte 

ao da assinatura da referida convenção;

OUTROS BENEFÍCIOS

VALE ALIMENTAÇÃO: R$513,00 para empregado com salário 

mensal até R$ 6.430,72 vigente em 31/12/2021 (incluído o adicional 

de periculosidade);

SALÁRIO FAMÍLIA: R$42,00; ADICIONAL POR TEMPO DE 

SERVIÇO: Pagamento mínimo de R$869,00; AUXÍLIO CRECHE: 

R$913,00; AUXÍLIO ACOMPANHANTE: R$552,00; AUXÍLIO 

DEPENDENTE EXCEPCIONAL: R$1.188,00; AUXÍLIO FUNERAL: 

R$4.655,00; VALE REFEIÇÃO: R$ 43,12; BOLSAS DE ESTUDOS: 

R$620,00; DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO: nova redação. 

VIGÊNCIA: 1/1/2022 a 31/12/2022; E RENOVAÇÃO DAS DEMAIS 

CLÁUSULAS.

GIRGIRGIRGIROGIROGIRO PELAS EMPRESAS



Stolthaven: Convênio Farmácia 

O Sindminérios validou a nova 

proposta do AUXÍLIO FARMÁCIA 

apresentada pela empresa.

A proposta vai ao encontro de 

uma antiga reivindicação dos 

trabalhadores. O fato é que a Tickets 

apresentava falhas. Agora, com a 

nova operadora, o problema foi 

sanado, o benefício passou a ser cumulativo, como sempre quiseram os 

trabalhadores.

Revendas: uma luz no fim do túnel
A situação neste setor ainda está complicada, por conta de 

alteração de membros da Comissão de Negociação pelo lado das 

empresas. Diante da situação, o Sindminérios, então, estabeleceu 

contato direto com o representante do segmento e encaminhou uma 

possível solução para o conito. 

Granel Química paga a PLR ����: valorização
 e retorno da confiança dos trabalhadores

Vopak Brasil: confiança foi ponto alto  nas 
negociações da campanha salarial  ����
Proposta inicial trazia, na verdade, uma perda irreparável para os 

trabalhadores.

A empresa só resolveu colaborar, depois que os trabalhadores 

maciçamente recusaram a proposta e mandaram um duro recado: “Ou 

melhora ou vamos para o tribunal”. A partir daí, foram negociados 

garantias e ganhos para os trabalhadores. A nova proposta foi aprovada 

em assembleia.

VIGÊNCIA DE DATA BASE: as cláusulas sociais têm vigência de 

24 meses e as econômicas, 12 meses. Ambas terão a data base xadas 

em 01 de setembro;

PISO SALARIAL: R$ 1.500,00;

REAJUSTE SALARIAL de 5% sobre o salário base de 

agosto/2021, considerando que haverá o pagamento do retroativo 

referente ao período entre a data base (setembro/2021) e o mês de 

março/2022.;

ABONO: a empregadora pagará um abono de 5,85% do salário 

base de agosto/2021 e reexos dos adicionais de cada empregado, 

incluindo-se os impactos sobre 13º salário, férias e PLR, compreendendo 

o período de setembro/2021 a agosto/2022, a ser pago em uma parcela 

única até 30 de abril/2022. No mês de setembro/2022, haverá a 

incorporação de 5,17% do abono previsto junto ao salário base dos 

empregados, de maneira que os valores a serem considerados para efeito 

de reajuste, a partir de setembro/2022, serão reajustados pelo total de 

10,42% sobre o salário base de agosto/2021;

VALE ALIMENTAÇÃO: R$ 1.100,00;

CESTA EXTRA DE NATAL: R$ 550,00;

AUXÍLIO MATERIAL ESCOLAR: R$ 279,90;

AUXÍLIO FUNERAL: R$ 3.217,02;

AUXÍLIO AO FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS: 1/2 salário mínimo por lho nessa condição;

MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS.

Após negociação, a diretoria do Sindminérios e representante 

patronal chegarem a um entendimento. A empresa realizou o pagamento 

da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de 2021, no último dia 

04 de março do corrente ano.

Ultracargo Logística: 
proposta aprovada

: 

Mais uma difícil negociação com esta empresa. Mesmo diante de 

promessas e chantagens emocionais, os trabalhadores se mantiveram 

rmes em seus propósitos.

Após seis rodadas de negociações, três audiências no TRT e várias 

tentativas patronais de convencimento, nalmente houve uma proposta 

que garante reajustes de salários e benefícios, além da manutenção de 

conquistas anteriores.  Veja abaixo seus direitos atualizados!

01. Alteração da data base para 1º de março e vigência de dois 

anos para as cláusulas sociais do ACT, período 01/03/2022 a 

29/02/2024. Para reajuste econômico, a negociação é ano a ano. 

02. Aplicação de 16,75% nas cláusulas do ACT com valores já 

denidos a partir de 01° de março de 2022. São elas: 

- PISO SALARIAL: para os salários até R$ 7.000,00, prêmio 

brigada, cesta básica e cesta natalina, os reajustes incidirão todos os 

respectivos reexos (integrações, encargos e tributos legais) nos 

termos da lei. Já para os salários de R$ 7.000,01 e acima, o reajuste 

será de 10,42% em 01/03/2022.

03. A empresa pagará a diferença dos valores retroativos ao 

período de setembro/2021 a fevereiro/2022 no piso salarial, salários, 

prêmio brigada, cesta básica e cesta natalina com a aplicação de 

10,42%, proporcional aos meses trabalhados. Sobre os reajustes, 

incidirão em todos os respectivos reexos (integrações, encargos e 

tributos legais), nos termos da lei.

04. Inclusão de cláusula social de reconhecimento do 

casamento homoafetivo, com a apresentação da certidão de 

casamento ou certidão de união estável, nos termos da lei.

05. Cláusula 19ª (Auxílio Filho Portador de Decências):   

reembolso de R$ 470,00, mediante comprovante de pagamento de 

despesa.

06. PLR - Reconhecimento e formação de comissão para discutir 

programa de metas.

07. Manutenção das demais cláusulas.

GIRGIRGIRGIROGIROGIRO PELAS EMPRESAS

Confira como andam as negociações, a solução de 
conflitos, acordos firmados e encaminhamentos das

lutas em defesa dos interesses dos trabalhadores



A direção do Sindminérios Santos enalteceu a força feminina, 

em especial as companheiras trabalhadoras, mães, lhas e amigas 

da categoria, no último 08 de março, Dia Internacional das Mulheres.

Todas os dias, elas encaram desaos diferentes. Suas batalhas 

diárias as fortalecem para seguir em frente em busca de um mundo 

onde não haverá diferenças e preconceitos. 

Hoje, segundo pesquisa do IBGE, as brasileiras ganham até 

23% menos que os homens nas mesmas funções.

No combate às injustiças, as mulheres seguem lutando. É 

preciso reconhecer e valorizar o seu empoderamento.

Este ano, como parte das atividades comemorativas do 8 de 

O sindicato rmou convênio com o 

Colégio Ateneu Santista para curso 

prossionalizante de técnico em química e 

especialização em operação de processos 

químicos e petroquímicos.

Você, trabalhador associado saia na 

frente no mercado de trabalho e se 

qualique. 

Procure o Sindminérios para te ajudar 

com descontos na matrícula e mensalidades.

Novo
Parceiro

AS MULHERES SÃO DESTAQUE NO MÊS DE MARÇO

Ana Maria da Silva - Marinas Astúrias Diana Corrêa e Perla Santos - ULTRACARGO

Sindminérios homenageia as trabalhadoras da categoria

E n t r e  o s  d i a s  0 7  d e 

fevereiro e 31 de março deste 

ano, a diretoria do sindicato 

foi a campo aplicar uma 

pesquisa junto à categoria. 

O  o b j e t i v o ,  c o m  o 

m a p e a m e n t o  d a s 

informações que foram colhidas, é ter um perl aproximado e 

atualizado de quem é esse trabalhador e trabalhadora: suas 

preocupações, necessidades, sonhos para o futuro, comportamento 

prossional, familiar e social, as expectativas da sua prossão, da 

empresa que trabalha e do sindicato que representa suas demandas 

trabalhistas.

A meta foi alcançada! Já foi possível identicar alguns aspectos 

relevantes que vão contribuir, inclusive, para fundamentar as pautas 

de reivindicações e propostas de melhorias tanto econômicas quanto 

sociais.

O sindicato agradece a colaboração de todos. 

Conhecer mais e melhor 
o trabalhador e a categoria

-SPA DAY, Ana Carolina Balchuna Gonçalves (Marina JetChula); e Bianca H. dos Passos  

(Garagem Náutica Vindumar);

-  M A S S A G E M  M O D E L A D O R A ,  T a t i a n e  A p .  S i l v a  S a n t o s 

(WS Comércio e Eletrônica Naval Ltda); 

- REDUX DEFINIÇÃO DE ABDÔMEN, Mylena Portela Zelada (Ultracargo);

- MICRO MIST, Amanda Patrícia A. Barros (Vibra Energia); 

- VALE BOTICÁRIO, Mônica Corrêa (Stolthaven); Ana Maria da Silva (Porto Marina Astúrias); 

Diana Corrêa Cruz Dovoglio (Ultracargo); Tamiris Roque da Silva (Stolthaven); Perla Aparecida dos 

Santos (Ultracargo).

março, o sindicato realizou um trabalho junto às mulheres para saber 

sobre seus anseios, suas expectativas e reivindicações no âmbito 

prossional.

Repúdio

O sindicato aproveita o momento para dizer que, assim como 

vários setores da sociedade, repudia as falas machistas e abomináveis 

do ex-deputado estadual Arthur do Val (Mamãe Falei) de que as 

ucranianas são “fáceis” porque são pobres. O mais absurdo é que essas 

barbaridades tiveram continuidade na falas de outros parlamentares. A 

entidade defende o combate e punição para que esse tipo de pessoas 

seja exceção até que não haja mais ninguém assim na face da Terra.  

GANHADORAS DO SORTEIO E SEUS RESPECTIVOS PRÊMIOS�

ais uma Mferramenta 
disponível para 
facilitar o acesso 
ao site do 
Sindminérios 
Santos.
Utilize o QR 
CODE e que por 
dentro de tudo 
que acontece com 
o sindicato e a 
categoria

PESQUISA 

SINDMINÉRIOS

Você, trabalhador da nossa categoria, 
participe desse grande evento esportivo. 
Para inscrição do seu time e outras 
informações ligue no sindicato.

VEM AÍ O FESTIVAL DE FUTEBOL
SINDMINÉRIOS SANTOS���


