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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2020/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR002313/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 24/08/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR044792/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13068.105576/2021-62
DATA DO PROTOCOLO: 24/08/2021
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SIND DOS TRAB E CONDUT EM TRANSP ROD E ANEXOS DE UMUARA, CNPJ n. 80.891.708/0001-19,
neste ato representado(a) por seu ;
 
SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE TRANSP C P U MOT COB LINHAS INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA, CNPJ n.
79.147.450/0001-61, neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
VIACAO QUIRINOPOLIS LTDA, CNPJ n. 08.338.661/0006-48, neste ato representado(a) por seu e por seu
;
 
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de maio de 2020 a
30 de abril de 2022 e a data-base da categoria em 01º de maio. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Profissional dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários do 2º Grupo
de Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Anexos da CNTTT, com abrangência territorial em Alto
Paraná/PR, Alto Piquiri/PR, Altônia/PR, Amaporã/PR, Ângulo/PR, Atalaia/PR, Barbosa Ferraz/PR,
Cianorte/PR, Cidade Gaúcha/PR, Cruzeiro do Oeste/PR, Cruzeiro do Sul/PR, Diamante do Norte/PR,
Douradina/PR, Doutor Camargo/PR, Engenheiro Beltrão/PR, Fênix/PR, Floraí/PR, Floresta/PR,
Flórida/PR, Francisco Alves/PR, Guaíra/PR, Guairaçá/PR, Icaraíma/PR, Iguaraçu/PR, Inajá/PR,
Indianópolis/PR, Iporã/PR, Itambé/PR, Ivatuba/PR, Jandaia do Sul/PR, Janiópolis/PR, Jardim
Olinda/PR, Jussara/PR, Loanda/PR, Lobato/PR, Mandaguaçu/PR, Mandaguari/PR, Maria Helena/PR,
Marialva/PR, Mariluz/PR, Maringá/PR, Mirador/PR, Moreira Sales/PR, Munhoz de Melo/PR, Nova
Aliança do Ivaí/PR, Nova Esperança/PR, Nova Londrina/PR, Nova Olímpia/PR, Ourizona/PR,
Paiçandu/PR, Paraíso do Norte/PR, Paranacity/PR, Paranavaí/PR, Pérola/PR, Planaltina do
Paraná/PR, Presidente Castelo Branco/PR, Querência do Norte/PR, Quinta do Sol/PR, Rondon/PR,
Santa Cruz de Monte Castelo/PR, Santa Fé/PR, Santa Isabel do Ivaí/PR, Santo Antônio do Caiuá/PR,
São Carlos do Ivaí/PR, São João do Caiuá/PR, São Jorge do Ivaí/PR, São Jorge do Patrocínio/PR, São
Pedro do Ivaí/PR, São Pedro do Paraná/PR, São Tomé/PR, Tamboara/PR, Tapejara/PR, Tapira/PR,
Terra Boa/PR, Terra Rica/PR, Tuneiras do Oeste/PR, Umuarama/PR e Xambrê/PR. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2021 a 30/04/2022
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Fixam as partes, como contraprestação mensal, ao cumprimento da jornada legal, os seguintes pisos
salariais, para vigerem a partir de 1º. de janeiro de 2021:

Motoristas de Ônibus a partir de 1º de janeiro de 2021  -  R$    1.850,00

Motoristas de Microônibus a partir de 1º de janeiro de 2021 -     R$ 1.850,00

Encarregado de Operação a partir de 01 de janeiro de 2021 -  R$ 2.100,00

Limpeza de veículos, zeladoras e cozinha a partir de 1º de maio de 2021 -  R$  1.577,40    que se fixa como
piso mínimo a CCT.

Parágrafo primeiro – Os valores acima correspondem a contratação no total de 220 horas mensais, 44
semanais, perfazendo os horários de um funcionário mensalista.

 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: PISO SALARIAL A PARTIR DE 01/10/2021

Fixam as partes, como contraprestação mensal, ao cumprimento da jornada legal, os seguintes pisos
salariais, para vigerem a partir de 01 de OUTUBRO de 2021:

Motoristas de Ônibus a partir de 01 de OUTUBRO de 2021  -  R$    1.920,30

Motoristas de Microônibus a partir de 01 de OUTUBRO de 2021 -     R$ 1.920,30

Encarregado de Operação a partir de 01 de OUTUBRO de 2021 -  R$ 2.179,80

Limpeza de veículos, zeladoras e cozinha a partir de 01 de OUTUBRO de 2021 -  R$  1.637,34    que se fixa
como piso mínimo a CCT.

Parágrafo primeiro – Os valores acima correspondem a contratação no total de 220 horas mensais, 44
semanais, perfazendo os horários de um funcionário mensalista.

Fixam as partes, como contraprestação mensal, ao cumprimento da jornada legal, os seguintes pisos
salariais, para vigerem a partir de 01 de JANEIRO de 2022:

Motoristas de Ônibus a partir de 01 de janeiro de 2022  -  R$    1.993,27

Motoristas de Microônibus a partir de 01 de janeiro de 2022 -     R$ 1.993,27

Encarregado de Operação a partir de 01 de janeiro de 2022 -  R$ 2.262,63

Limpeza de veículos, zeladoras e cozinha a partir de 01 de janeiro de 2022 -  R$  1.699,56    que se fixa
como piso mínimo a CCT.

Parágrafo primeiro – Os valores acima correspondem a contratação no total de 220 horas mensais, 44
semanais, perfazendo os horários de um funcionário mensalista.

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2021 a 30/04/2022

 

Em 01.10.2021, aos empregados que ganhe mais que os pisos salariais descritos na cláusula anterior, será
devido o reajuste de 3,80% (três vírgula oitenta porcento) sobre o salário pago em 01.01.2021 e, em
01.01.2022, sobre o salário assim reconstituído, será aplicado novo reajuste de 3,80% (três vírgula oitenta
por cento).

PARÁGRAFO ÚNICO – REAJUSTE DE PISOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS EM 01/05/2022



04/03/2022 16:17 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR044792/2021&CNPJ=80891708000119&CEI= 3/16

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2022 A 30/04/2023

Em 01.05.2022, os pisos salariais (cláusula terceira), o reajuste salarial anual e demais cláusulas
econômicas, serão reajustados com o INPC relativo ao período de 01.05.2021 a 30.04.2022, Fica desde
logo pactuado entre as partes que em primeiro de maio de dois mil e vinte e dois (01/05/2022), todos os
pisos, salários e demais benefícios econômicos serão reajustados pelo índice acumulado (cheio) do INPC
entre 01.05.2021 e 30.04.2022.

 

Os pisos salariais que merecerão o reajuste pelo INPC em 01.05.2022 serão os indicados como devidos em
01.01.2022 e o reajuste salarial observará o salário praticado em 01.02.2022, quanto a estes observada a
proporção de 1/12 por mês de serviço dado de 01.05.2021 a 30.04.2022.

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 

A empresa fornecerá ao empregado comprovante de pagamento salarial, nele identificada as rubricas,
débitos e créditos correspondentes

 

 
 
CLÁUSULA SEXTA - FORMA E ÉPOCA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento salarial, do empregado, será feito de modo mensal, com pagamento até o 5º dia útil do mês
subseqüente ao mês vencido.

 

 
REMUNERAÇÃO DSR 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - FERIADOS E DOMINGOS 
 

Todas as horas trabalhadas em domingos e feriados serão pagas em dobro, desde que não seja concedida
a folga compensatória, na forma legal, garantindo sempre a folga semanal.

 
DESCONTOS SALARIAIS 

 
CLÁUSULA OITAVA - DESCONTOS 
 

O desconto no salário do empregado nos casos de dano, prejuízo ou multa, será possível desde que,
garantido direito de defesa ao empregado no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data da comunicação do fato 
e somente após comprovado o dolo ou culpa do mesmo o desconto poderá ocorrer no contra-recibo com
discriminação.

Parágrafo Primeiro – A eventual demissão de empregados com débitos autorizados, ou motivados após
ampla defesa será descontado na rescisão, inclusive com antecipação, se for o caso de existir parcelas em
aberto, respeitado o limite legal de até 30% sobre o total bruto das verbas rescisórias.

Parágrafo Segundo - Aos efeitos do artigo 462 da CLT fica contratada a possibilidade de a empresa
empregadora efetuar, quando expressamente autorizados pelos empregados, descontos em folha de
pagamento nas seguintes hipóteses:

a) Participação do empregado no custo do fornecimento pelo empregador de lanches ou refeição;
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b) Participação do empregado nos custos e na utilização de convênios planos de assistência médica,
assistência odontológica, farmácias, óticas, supermercados e similares.

c) De contratação de empréstimo que trata a Lei 10.820/2002, onde o empregado somente poderá cancelar
o desconto em folha se apresentar termo por escrito de solicitação e assuma a responsabilidade
integralmente perante o Credor pelo pedido de cancelamento de desconto, ciente que a empregadora
enviará ao Credor tal comunicação;

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 
 
CLÁUSULA NONA - NATALINAS, FÉRIAS E REPOUSOS REMUNERADOS 
 

No cálculo para pagamento de natalinas, férias e repousos remunerados (domingos e feriados) serão
considerados as horas extras, adicional noturno e outros adicionais, quando habitualmente pagos.

 

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 
 

A empresa pagará mensalmente o anuênio na base de 1% (um por cento) do salário base do empregado
beneficiário, por ano completo de trabalho, limitado tal benefício a 10% (dez por cento). 

Parágrafo único: Não será considerado tempo de serviço relativo ao contrato de trabalho anterior,
exclusivamente para recebimento desse benefício, nas hipóteses do art. 453 da CLT.

 
OUTROS ADICIONAIS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIÁRIA DE VIAGENS FORA DO DOMICILIO COTIDIANO 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2021 a 30/04/2022

A partir de 01 de janeiro de 2021, haverá direito de recebimento de diária para viagens no valor de R$
86,16   (oitenta e seis reais e dezesseis centavos), para motoristas de ônibus, com capacidade superior
 a 30 passageiros, e de R$ 59,89 (cinqüenta e nove reais e oitenta e nove reais),  para motoristas de
ônibus e micro-ônibus com capacidade de até 30 passageiros. Estes valores serão vigentes a partir de
01.05.2020 não  possuirá  natureza salarial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A cada vinte e quatro horas contadas no inicio da viagem será devido uma
diária. Caso no enceramento sobre fração igual ou superior a doze horas será pago uma diária integral e, se
o remanescente for inferior a doze horas será pago meio diário. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de viagens com duração total inferior a 12 (doze) horas será pago meia
diária.

PARÁGRFO TERCEIRO:  Os empregadores dispensam a apresentação dos recibos de despesas de
viagem, desde que não estejam relacionadas com a alimentação e pernoite compreendidas na clausula
décima quarta abaixo, contudo, em hipótese alguma esses valores poderão ser integrados ao salário, pois
não têm natureza salarial.

 

A partir de 01 de julho de 2021, haverá direito de recebimento de diária para viagens no valor de R$ 92,70  
(noventa e dois reais e setenta centavos), para motoristas de ônibus, com capacidade superior  a 30
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passageiros, e de R$ 64,44 (sessenta e quatro reais e quarenta e quatro reais),  para motoristas de
ônibus e micro-ônibus com capacidade de até 30 passageiros. Estes valores serão vigentes a partir de
01.05.2020 não  possuirá  natureza salarial. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A cada vinte e quatro horas contadas no inicio da viagem será devido uma
diária. Caso no enceramento sobre fração igual ou superior a doze horas será pago uma diária integral e, se
o remanescente for inferior a doze horas será pago meio diário. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de viagens com duração total inferior a 12 (doze) horas será pago meia
diária.

PARÁGRFO TERCEIRO:  Os empregadores dispensam a apresentação dos recibos de despesas de
viagem, desde que não estejam relacionadas com a alimentação e pernoite compreendidas na clausula
décima quarta abaixo, contudo, em hipótese alguma esses valores poderão ser integrados ao salário, pois
não têm natureza salarial.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2021 a 30/04/2022

A partir de janeiro de 2021 a empresa concederá auxilio alimentação aos seus empregados motoristas e
demais funções na empresa no valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) o qual deverá ser
entregue ao empregado na forma de 100% tíquete alimentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que, para uma padronização dos tíquetes alimentação
fornecidos pela empresa a fim de evitar disparidade, os mesmos deverão ser fornecidos por empresa
fornecedora especializada no vale alimentação, para toda a categoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerando a natureza da condição ora contratada, bem como a vinculação
de seu fornecimento ao Programa de Alimentação do Trabalhador, fica definido, na exata regra dos
programas aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que a concessão do auxílio alimentação na
forma convencionada, não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração do empregado para
quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciário ou do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço nem se configura como rendimento tributável do trabalhador e do empregador. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo para o crédito de ticket alimentação aos empregados será fixado todo
dia 20 (vinte), do mês subsequente ao mês de referência, sob pena de aplicação do valor previsto para
descumprimento do presente acordo coletivo de trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO: A empresa concederá  auxilio alimentação durante a vigência do presente Acordo
 Coletivo de Trabalho, ou enquanto perdurar o seu contrato de trabalho, inclusive nos períodos de férias ou
afastamento do empregado. 

 

A partir de julho de 2021 a empresa concederá auxilio alimentação aos seus empregados motoristas e
demais funções na empresa no valor mensal de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) o qual deverá ser
entregue ao empregado na forma de 100% tíquete alimentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que, para uma padronização dos tíquetes alimentação
fornecidos pela empresa a fim de evitar disparidade, os mesmos deverão ser fornecidos por empresa
fornecedora especializada no vale alimentação, para toda a categoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerando a natureza da condição ora contratada, bem como a vinculação
de seu fornecimento ao Programa de Alimentação do Trabalhador, fica definido, na exata regra dos
programas aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que a concessão do auxílio alimentação na
forma convencionada, não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração do empregado para
quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciário ou do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço nem se configura como rendimento tributável do trabalhador e do empregador. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O prazo para o crédito de ticket alimentação aos empregados será fixado todo
dia 20 (vinte), do mês subsequente ao mês de referencia, sob pena de aplicação do valor previsto para
descumprimento do presente acordo coletivo de trabalho.

PARÁGRAFO QUARTO: A empresa concederá  auxilio alimentação durante a vigência do presente Acordo 
Coletivo de Trabalho, ou enquanto perdurar o seu contrato de trabalho, inclusive nos períodos de férias ou
afastamento do empregado. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALIMENTAÇÃO E PERNOITE 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2021 a 30/04/2022

A partir de 01 de janeiro de  2021, o motorista, quando da execução de viagem para fora da região em que
presta serviços, fica assegurada a alimentação e pernoite, estipulando-se o valor de R$ 18,39 (dezoito
reais e trinta e nove centavos) por refeição (Almoço ou Jantar), e R$ 14,18 (quatorze reais e dezoito
centavos) para o café da manhã, quando o deslocamento assim o exigir, tendo APENAS caráter
indenizatório, não se incorporando à remuneração do empregado para quaisquer efeitos, não constituindo
base de incidência de contribuição previdenciária ou por FGTS, nem configurando como rendimento
tributável do trabalhador

Parágrafo único – os valores constantes do “caput” desta cláusula podem ser cumulativos com os
constantes na clausula décima segunda acima, exceto se o tomador do serviço fornecer tais benefícios
gratuitamente ao trabalhador. 

A partir de 01 de julho de  2021, O motorista, quando da execução de viagem para fora da região em que
presta serviços, fica assegurada a alimentação e pernoite, estipulando-se o valor de R$ 19,80 (dezenove
reais e oitenta centavos) por refeição (Almoço ou Jantar), e R$ 15,25 (quinze reais e vinte e cinco
centavos) para o café da manhã, quando o deslocamento assim o exigir, tendo APENAS caráter
indenizatório, não se incorporando à remuneração do empregado para quaisquer efeitos, não constituindo
base de incidência de contribuição previdenciária ou por FGTS, nem configurando como rendimento
tributável do trabalhador

Parágrafo único – os valores constantes do “caput” desta cláusula podem ser cumulativos com os
constantes na clausula décima segunda acima, exceto se o tomador do serviço fornecer tais benefícios
gratuitamente ao trabalhador. 

 
AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL 
 

Quando ocorrer o falecimento do empregado, esposa, companheira ou filhos do mesmo, assim
considerados e declarados aos fins da previdência social, a empresa pagará auxílio-funeral no valor
equivalente a 03 (três) salários mínimos, parcela esta sem natureza salarial. 

 

 
AUXÍLIO CRECHE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO CRECHE 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/01/2021 a 30/04/2022

A empresa, representada pelo sindicato patronal, comprometem-se a atender o disposto no art. 389,
parágrafo 1º da CLT, seja através de convênio, preconizado no parágrafo 2º do referido artigo, seja através
adoção do reembolso creche, tratado na Portaria n.º 3296/86, fixado o seu valor máximo em R$ 325,00
(trezentos e vinte e cinco reais), por mês a partir de 01.01.2021, mediante comprovante (recibo) do efetivo
gasto, corrigindo-se o valor ora estipulado na mesma forma do salário.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Os auxílios aqui especificados não têm natureza salarial, não se integrando na
remuneração a nenhum efeito decorrente da relação de emprego.

 
SEGURO DE VIDA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA 
 

A empresa deverá instituir, por sua própria conta, em prol do seu empregado, conforme Lei 13.103/2015,
um seguro de vida, em grupo, fixando-se o capital em caso de morte natural em dez pisos salariais de
motorista (cláusula terceira); e, em caso de morte acidental, no dobro, salvo se a lei fixar valor superior, o
qual deverá ser cumprido.

Parágrafo Primeiro: Fica excluída da presente cláusula a empresa que já mantenha, por sua conta, apólice
de seguro de vida em grupo, com cobertura igual ou superior aos capitais acima indicados.

Parágrafo Segundo: A empresa deverá enviar ao sindicato obreiro, conforme as respectivas categorias
profissionais por ele representadas, uma relação com os nomes dos empregados beneficiários do seguro
aqui previsto quando solicitado.

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
 

Qualquer alteração no contrato de trabalho só será lícita com a concordância do empregado e, ainda assim,
desde que não resulte, direta ou indiretamente, prejuízos ao mesmo (artigo 468 da CLT) e que esteja em
consonância com este instrumento normativo. 

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE

CONTRATAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO 
 

O aviso prévio deverá concedido por escrito, com indicação da obrigação de ser cumprido ou não

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO 
 

O empregado despedido fica dispensado do cumprimento do AVISO PRÉVIO, total ou parcialmente, quando
comprovar a obtenção de novo emprego, desonerando a empresa do pagamento dos dias não trabalhados,
a partir do seu desligamento. 

 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

Quando solicitado, a empresa fornecerá ao empregado desligado carta de apresentação, desde que a
demissão não tenha sido por justa causa e tal modalidade seja confirmada judicialmente.
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RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

NORMAS DISCIPLINARES 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - COMUNICAÇÃO DO MOTIVO DE PENALIDADE 
 

Quando da aplicação das penas de advertência, suspensão ou demissão por justa causa, a empresa
deverá fazê-lo por escrito, indicando a falta cometida e a razão da medida, colhendo o ciente do empregado
e, no caso de sua recusa, esta será suprida através de duas testemunhas que deverão subscrever o
referido documento, desde que sejam ocupantes de mesma função do empregado punido se existir tal
pluralidade no quadro funcional da empresa.

 
ESTABILIDADE GERAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EMPREGO 
 

Fica estipulada as seguintes garantias de emprego:

a)      à gestante - por até cinco meses após o parto, devendo a beneficiária comunicar à empresa o seu
estado gravídico, mediante atestado médico passado com menção do CID e do número de registro no CRM
do médico subscritor;

b)      à aposentadoria voluntária - durante os 12 (doze) meses que antecedem a data em que o empregado
adquirirá o direito, assim entendida como aquela por ele possível de ser requerida, com o tempo legal
mínimo e com provento proporcional, desde que trabalhe na empresa há pelo menos 05 (cinco) anos e que
comunique a condição, por escrito e contra-recibo à empregadora, enquanto vigente o contrato de trabalho.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
 

Fica estipulada a estabilidade provisória à gestante por 60 (sessenta) dias após o término da licença
maternidade decorrente de Lei, devendo a beneficiária comunicar à empresa o seu estado gravídico,
mediante atestado médico passado por profissionais da previdência social ou do SUS. Fica estipulada a
estabilidade ao empregado que tiver condição jurídica de requerer o benefício previdenciário, pelo período
de 12 (doze) meses antes do atingimento do tempo de serviço, a tanto, e que contem com no mínimo 03
(três) anos de serviço na empresa, desde que comunique a condição, por escrito e contra-recibo, à
empregadora. Ao trabalhador acidentado fica assegurada a garantia de emprego nos termos do art.118 da
Lei 8.213/91.

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DANO EM VEICULOS E ACESSÓRIOS 
 

Os danos e prejuízos, acarretados em veículos ou acessórios da empresa, só poderão ser descontados do
empregado quando comprovada a sua culpa ou o seu dolo, cabendo à empregadora fornecer discriminativo
contra-recibo.

PARÁGRAFO ÚNICO: fica facultada a realização, pela empresa, de convênio com o Detran/PR, visando
consulta sobre a regularidade da CNH de seus motoristas.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LIMPEZA DE VEÍCULOS 
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O motorista fica desobrigado de qualquer serviço de limpeza de veículo da empregadora, ressalvada a
incumbência dos motoristas quando em transporte por fretamento eventual ou turístico, em fazer a
sanitização do veículo, durante o trajeto, desde que tenha recebido o mesmo já limpo e sanitizado na
origem da viagem.

 

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - JORNADA DE TRABALHO 
 

A jornada de trabalho compreende um total de 220 horas mensais, 44 semanais, perfazendo os horários de
um funcionário mensalista.

Parágrafo Primeiro - A Empresa deverá fornecer controle de jornada de trabalho, sendo certo porém que
alternativamente admite-se também como controle de jornada o diário de bordo do veículo, o tacógrafo, e
outras anotações que venham a ser consignadas pelo motorista, sob sua integral responsabilidade,
inclusive a  ficha externa de jornada de trabalho na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 74 da
CLT, as quais possibilitem identificar a jornada de trabalho e os intervalos que deverão ser consignados
durante o período trabalhado. Admite-se também como forma de controle os equipamentos eletrônicos ou
mecânicos para controle de deslocamentos ou velocidade, já que isto objetiva  a segurança dos motoristas,
dos veículos e de terceiros, sendo que estes prevalecem sobre anotações a bordo.

Parágrafo Segundo - A empresa fica autorizada a conceder 1 (um) único intervalo intrajornada de até 4
(quatro) horas, conforme preconiza do art. 71 da CLT.

 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - BANCO DE HORAS 
 

Tendo em vista que a empresa cumpre escala de trabalho de seus empregados de acordo com a
necessidade do cliente e que no cumprimento desta escala o motorista não atinge a carga horária diária
mínima, fica autorizada a empresa ao direito de compensar com excedente de horas a título de banco de
horas pelo período máximo de 90 (noventa sessenta) dias. Caso as horas não sejam compensadas neste
período, deverão ser remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) as horas executadas em
dias normais, e de 100% (cem por cento), quando for horas executadas em dia de descaso semanal ou
feriado.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - PRÊMIO COM COTAS 
 

Será pago mensalmente em folha de pagamento a todos os empregados da empresa, o valor mensal de R$
200.00 (duzentos reais), a título de Prêmio e integrado em Férias e 13º Salário proporcional o valor abaixo
descrito conforme base de cálculo dos seguintes indicadores aos funcionários que fizerem jus:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Avaliação de um bom estado de conservação e limpeza do veículo; R$ 40,00
(quarenta reais);

PARÁGRAFO SEGUNDO - Faltar ou Atrasar os horários de trabalho; R$ 40,00 (quarenta reais);

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrência de incidentes com veículo. O colaborador não excedendo a
velocidade máxima fixada pela empresa em locais de boa visibilidade e condições favoráveis terão direito a
quantia de R$ 80,00 (setenta reais);

PARÁGRAFO QUARTO – Apresentar atestado Médico superior a dois (02) dias, dentro do mesmo mês
R$.40,00 (quarenta reais) e
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PARÁGRAFO QUINTO – Havendo incidência sobre os itens mencionados, o trabalhador poderá perder por
completo ou parte da bonificação do mês em que ocorrer o incidente.

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS 
LICENÇA REMUNERADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - LICENÇA PATERNIDADE 
 

Ao empregado pai, para fins de registro e acompanhamento do filho nascido, será concedido licença
remunerada por cinco dias.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - FÉRIAS 
 

O período de férias anuais definidos pela empresa poderá ser desdobrado em 02 (dois) períodos, a critério
da empresa ou a requerimento do empregado, salvo na hipótese de abono.

Parágrafo Primeiro: Aos empregados demissionários, com menos de 01 (um) ano de serviço na empresa,
será garantido o pagamento de férias proporcionais.

Parágrafo Segundo: A empresa concederá férias a seu empregado, comunicando-o com antecedência de
30 (trinta) dias, ficando avençado que o início do gozo deverá coincidir com dia útil.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - SOBRE AVISO 
 

Quando o veículo de trabalho permanecer na residência do empregado, no intervalo entre uma jornada e
outra de trabalho, o empregado fica totalmente isento de qualquer responsabilidade no tocante a guarda e
conservação do veículo, não sendo este período computado como tempo à disposição da empresa para fins
de duração do trabalho e nem responsável por qualquer dano que porventura vier a acontecer durante o
período da permanência do veículo em sua residência.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESTUDANTES 
 

Ao empregado matriculado em curso regular de primeiro, segundo e terceiro graus, é garantido, no dia de
prova, a dispensa do trabalho, limitada essa vantagem até o máximo de 06 (seis) vezes ao ano, desde que
comunique à empregadora a ocorrência com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - CASAMENTO, LUTO E NASCIMENTO 
 

A empresa concederá aos funcionários 03 (três) dias de licença remunerada nos casos de casamento; de
03 (três) dias para os casos de falecimento de pais, irmãos, cônjuges ou companheiro(a) e de 05 (cinco)
dias para os casos de nascimento de filhos.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

UNIFORME 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - UNIFORMES 
 

A empresa fornecerá gratuitamente a cada seis meses, dois jogos de uniforme, quando exigido o uso,
devendo o empregado encarregar-se da sua limpeza e  devolvê-lo, quando da substituição ou quando do
término do contrato de trabalho, no estado em que se encontrar

Parágrafo único – Caso comprovado desgaste do uniforme em período compreendido de 6 (seis) a 12
(doze) meses, a empresa fornecerá gratuitamente um novo jogo, ou dois, conforme o caso, em substituição
ao(s) anterior(es). 

 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 
 

A empresa aceitará à justificação de falta ao serviço os atestados, médicos e odontológicos, expedidos pelo
INSS, SEST, SUS, profissionais dos sindicatos obreiros e do plano de saúde fornecido pelo empregador ou
contratado pelo próprio empregado.

Parágrafo único – reserva-se à empregadora, às suas expensas, o direito de contratar empresa
especializada para constatar a enfermidade apresentada pelo empregado, quando a mesma for recorrente.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ACESSO AS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA 
 

Fica assegurado ao dirigente sindical o acesso à dependência da empresa, visando contatar a categoria
profissional, mediante prévia comunicação.

 

 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - DIRIGENTE SINDICAL 
 

A empresa liberará da prestação de serviços por tempo integral, como se estivessem em pleno exercício de
suas funções e sem prejuízo da remuneração e vantagens, (01) um diretor, efetivo ou suplente, licenciado
pela própria entidade de classe profissional, mediante solicitação do sindicato.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de morte, aposentadoria, rescisão do contrato de trabalho, por acordo,
pedido de demissão ou justa causa, será facultada a substituição do dirigente sindical se houver, no âmbito
da empresa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Durante o período em que o dirigente sindical estiver à disposição do sindicato,
a este caberá à designação de suas férias mediante a comunicação à empresa para a concessão do
respectivo adiantamento de férias e com a observância dos preceitos legais.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - FUNDO ASSISTENCIAL 
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Considerando que as cláusulas econômicas constantes do acordo coletivo de trabalho foram majoradas
com os índices de reajustamento salarial baseados na inflação periódica da data base em favor de todos os
trabalhadores abrangidos, associados ou não do sindicato profissional, consubstanciando-se em condições
mais favoráveis aos trabalhadores, considerando o conjunto das cláusulas em sua globalidade, que
configuram uma evolução perante a realidade do mundo do trabalho, legitimando assim que durante a
vigência do presente instrumento normativo, a empresa contribuirão mensalmente, com o equivalente 2%
(dois por cento), do salário - base de todos os respectivos empregados, associados ou não associados ao
sindicato, em favor dos sindicatos, tendo-se em conta a base territorial própria dos mesmos, de acordo com
o local onde os empregados prestarem os serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A presente cláusula resulta da vontade coletiva expressada na assembléia
geral da categoria profissional realizada no mês de novembro de 2020, e ratificada pela assembléia da
categoria no mês de julho de 2021, além de ser comunicada através de edital e de boletim específico a
todos os trabalhadores.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os recursos serão arrecadados mediante cobrança bancária e movimentados
através da conta corrente específica e exclusiva da entidade sindical profissional, sendo a arrecadação e
aplicação desses recursos devidamente contabilizados e submetidos a análise e aprovação do Conselho
Fiscal e da Assembléia Geral de Prestação de Contas da entidade e com publicação obrigatória do balanço
geral contábil no diário oficial do estado ou em jornal de circulação na base territorial dos sindicatos
profissionais e com publicação obrigatória do balanço geral contábil no diário oficial do estado ou em jornal
de circulação na base territorial dos sindicatos profissionais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os recursos arrecadados com base nesta cláusula serão aplicados na
formação profissional dos membros da categoria, manutenção da estrutura operacional, em serviços
assistenciais da entidade sindical profissional e na fiscalização, implementação e defesa dos direitos da
categoria, ficando vedado o uso deste recurso para pagamento de salários outras formas de remuneração
(diárias, jetons), para dirigentes sindicais.

PARÁGRAFO QUARTO – Em observância ao artigo 8º da Constituição Federal que garante liberdade e
autonomia sindical e à Convenção 98 da OIT, nenhuma interferência ou intervenção de sindicato patronal e
da empresa serão admitidas nas deliberações e serviços das entidades sindicais profissionais, assim como
na aplicação dos referidos recursos financeiros originados desta cláusula.

PARÁGRAFO QUINTO – Os sindicatos profissionais encaminharão com a necessária antecedência a ficha
de compensação bancária destinada ao recolhimento referido na cláusula, cabendo à empresa proceder ao
recolhimento e remeter a relação de empregados associados e não associados dos sindicatos que originou
o valor recolhido, os recolhimentos serão feitos até o dia 15 (quinze) posterior à data do pagamento do
salário mensal, com detalhamento do nome, função e salário base respectivo de cada empregado, sob pena
de multa de 10% (dez por cento), sem prejuízo da atualização monetária.

PARÁGRAFO QUINTO – Considerando que o presente acordo coletivo de trabalho esta sendo finalizado
somente e janeiro de 2021, e a empresa estava abrangido por convenção coletiva de trabalho desde a sua
operação na região Norte e Noroeste do Estado do Paraná, e por descumprimento do instrumento coletivo
de trabalho, os recolhimentos não realizados e, portanto em atraso desde maio de 2020, não efetuado pela
empresa aos sindicatos relativa e esta clausula, serão apurados de quitados para com os sindicatos
profissionais até 10 de marços de 2021, sem quaisquer juros ou multas previstas neste instrumento coletivo
de trabalho.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - COTA SALARIAL DE PARTICIPAÇÃO NEGOCIAL 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2020 a 30/04/2022

As partes convenentes expressamente concordam que a participação do sindicato profissional no processo
negocial que culminou com este instrumento coletivo foi essencial (art. 8º, VI, CF) e deu garantia de
equilíbrio de forças para que fosse alcançada a presente negociação coletiva frutífera, cujo reconhecimento
é um direito que visa à melhoria das condição social obreira (art. 7º, XXVI, CF).

Igualmente, tem presente as partes que a primazia do trabalho é um escopo da ordem social (art. 193, CF)
e que a solidariedade é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.
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Soma-se a isso que a representação sindical é categorial e não meramente associativa (art. 8º, III, CF), pelo
que resta concluído que o sindicato profissional teve participação obrigatória na negociação coletiva e
resguardou direitos e alcançou conquistas para toda a categoria e não apenas para associados ou uma
fração dos empregados de sua representação, resulta da vontade coletiva expressada na assembléia geral
da categoria profissional realizada no mês de novembro de 2020, e ratificada pela assembléia da categoria
no mês de julho de 2021, além de ser comunicada através de edital e de boletim específico a todos os
trabalhadores, pelo que resta fixada a seguinte regra coletiva:

I – Sendo inconstitucional a obrigatoriedade de trabalho sem remuneração e porque fere o direito à
igualdade, estabelecem com apoio na decisão assemblear autorizadora da assinatura deste instrumento
coletivo, uma COTA SOLIDÁRIA DE PARTICIPAÇAO NEGOCIAL a ser revertida em favor da entidade
profissional, com viés de ressarcimento e retribuição pelo trabalho sindical frutífero na negociação;

II – A COTA SOLIDÁRIA DE PARTICIPAÇÃO NEGOCIAL,  é a parit de 01 de agosto de 2021, e limitada a
1% (um por cento), mensalmente sobre o valor do piso salarial da respectiva função de cada empregado e
que foi conquistado pela negociação coletiva;

III – A COTA SOLIDÁRIA DE PARTICIPAÇÃO NEGOCIAL, lastreada pelas regras constitucionais acima
delineadas não se confunde e nem implica em associação à entidade, devendo ser descontada pelo
empregador e repassado até o dia 15 (quinze) do mesmo mês na proporção de 85% (oitenta e cinco
porcento) para o sindicato profissional e 15% (quinze porcento) para a FETROPAR, que capitaneou as
negociações e respaldou a entidade de primeiro grau;

IV – Será de responsabilidade das entidades sindicais profissionais emitir guias que permitam a distribuição
nas proporções previstas no inciso III;

V – Fica estabelecido que é de exclusiva responsabilidade das entidades obreiras a eventual defesa desta
cláusula em qualquer esfera.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - MENSALIDADE SINDICAL 
 

A empresa descontará em folha de pagamento a mensalidade sindical devida pelo empregado associado,
remetendo o valor descontado ao sindicato obreiro, conforme as respectivas categorias profissionais por
eles representadas, até o 5º dia útil do mês subseqüente ao desconto, cabendo aos sindicatos a remessa,
até o dia 15 de cada mês, da relação nominal dos seus associados empregados na empresa.

Parágrafo único: Em caso de não recolhimento no prazo estipulado, à empresa ficará sujeita à atualização
monetária e à multa de 20% do valor total devido.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL E OUTRAS 
 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2020 a 30/04/2022

A Empresa signatária deste ACT e representada pelo SINFRETIBA, e portanto obriga-se aos seguintes
pagamentos:

1. Pagará uma Contribuição Assistencial Patronal, a ser recolhida em guia própria, fornecida pelo
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros por Fretamento de Curitiba e Municípios do
Paraná - SINFRETIBA, na ordem de  R$ 30,00 (trinta reais) por Veículo, em uma parcela, com
vencimento em outubro do ano vigente deste instrumento.

2. Pagará a Contribuição Sindical, com vencimento todo mês de Janeiro do ano, em seu último dia
útil, valor este extraído de tabela própria e atrelado no Contrato Social da Empresa no campo valor. 

3. Pagará mensalmente o valor Referente a mensalidade do SINFRETIBA em Boleto Bancário próprio
seguindo a seguinte tabela com reajuste por Assembleia Geral;

De 0 a 10 veículos      R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).     
Acima de 10 veículos R$ 250,00 + R$ 18,00 por veículo.    



04/03/2022 16:17 Mediador - Extrato Acordo Coletivo

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR044792/2021&CNPJ=80891708000119&CEI= 14/16

Parágrafo Primeiro - No caso de não pagamento nas épocas próprias, incidirá atualização monetária, mais
multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros de mora e despesas judiciais, honorários advocatícios na
ordem de 20% (vinte por cento) necessários à cobrança. 

Parágrafo Segundo – Tendo em vista aos trabalhos efetuados pelo Sindicato Patronal em benefício da
categoria, a empresa signatária deste Acordo Coletivo de Trabalho obriga-se ao recolhimento da
Contribuição Assistencial Patronal, bem como do Imposto Sindical (Contribuição Sindical) ainda que
estes sejam extintos ou alteradas suas nomenclaturas. 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS 
 

A empresa deverá enviar aos Sindicatos obreiros a relação dos empregados abrangidos pelas contribuições
assistencias, mensalmente via e-mail, indicando os respectivos salários, sendo que tais dados poderão ser
consignados no verso da respectiva guia de recolhimento ou em documento apartado anexo à mesma.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - ELEIÇÃO CIPA 
 

Após a eleição da CIPA, deverá a empresa encaminhar ao Sindicato Laboral a relação de seus
componentes, sem contudo ter qualquer ingerência na comissão.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 
 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, é aplicável no âmbito da empresa acordante, e abrangerá a
categoria Profissional dos trabalhadores em transportes rodoviários de passageiros por fretamento e
vinculados aos sindicatos profissionais acordantes nos municípios seguintes que a empresa acordante tem
operações: Paranacity, Cidade Gaúcha, Rondon, Tapejara, Terra Rica, Ivaté, Maringá, Paraíso do Norte,
São Tomé e Umuarama.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - PENALIDADES 
 

Fica estipulada multa de 20% incidente sobre o menor piso salarial pactuado na cláusula 3ª deste ACT que
reverterá em favor do empregado prejudicado, no caso de descumprimento das cláusulas aqui
normatizadas, expressamente excluídas as cláusulas que possuem sanção própria e/ou aquelas relativas
ao sindicato obreiro.

 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - CONDIÇÕES MAIS BENÉFICAS 
 

Os empregados que usufruem de condições de trabalho e de salário mais benéficas que o presente
instrumento Coletivo de Trabalho, não terão seus direitos prejudicados.
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OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - CONGLOBAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES 
 

Considerando o conglobamento das negociações recíprocas entre as partes sindicatos, empresa e a
categoria conforme as concordâncias dos trabalhadores em assembléia geral realizada pelos sindicatos
profissionais ficam garantidas aos motoristas de Ônibus e de Microônibus a remuneração composta dos
pisos salariais fixos, acrescidos do Premio com metas e do Vale alimentação, constante deste acordo
Coletivo de Trabalho, no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), até 30 de abril de 2022,
quando então serão negociados novos valores para estes títulos.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - REPÚDIO AO USO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS 
 

As entidades ora convenentes, de forma irrestrita, anotam que repudiam sem qualquer exceção o uso de
qualquer substância psicoativa de natureza ilícita, causadoras ou não de dependência, porquanto de todo
incompatível com a sociedade civil almejada pela coletividade de boa fé e, notadamente porque muitos dos
trabalhadores abrangidos por este instrumento coletivo são condutores de veículos que transportam vidas.
Assim, resta repudiada e considerada ilícita a utilização de qualquer substância psicoativa não lícita, com
especial reprovação para os condutores de veículos escolares. Assim, grifam como intolerável tais usos
seja por iniciativa de qualquer obreiro e, na mesma medida, a utilização por sugestão, facilitação, indução
ou imposição patronal.

 

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - FORO 
 

As divergências serão, dirimidas pelas partes, sendo que o foro com petente para apreciar qualquer
reclamação trabalhista oriunda do presente Acordo Coletivo de Trabalho, será de uma das varas do
trabalho de cada localidade onde residir o empregado, dentro do território do Estado do Paraná.

 

 

 
 

 
 

JOSE APARECIDO FALEIROS 
PROCURADOR 

SIND DOS TRAB E CONDUT EM TRANSP ROD E ANEXOS DE UMUARA 
 
 
 

JOSE APARECIDO FALEIROS 
PROCURADOR 

SINDICATO DOS MOTORISTAS, CONDUTORES DE VEICULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS
DE TRANSP C P U MOT COB LINHAS INTERM INTEREST TUR ANEXOS MGA 

 
 
 

REGINALDO RICIERI MERLO 
GERENTE 

VIACAO QUIRINOPOLIS LTDA 
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MURILO MENDONCA DE LIMA 
EMPRESÁRIO 

VIACAO QUIRINOPOLIS LTDA 
 

 
ANEXOS

ANEXO I - PROCURAÇÃO JOSE APARECIDO FALEIROS - SINTRAU
 

Anexo (PDF)

 
ANEXO II - PROCURAÇÃO JOSÉ APARECIDO FALEIROS - SINTTROMAR

 

Anexo (PDF)

 
ANEXO III - ATA DE ASSEMBLEIA LIMATUR 06.08.2021

 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR044792_20212021_08_16T13_22_34.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR044792_20212021_08_16T13_23_19.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR044792_20212021_08_17T09_34_41.PDF

