
 

  30/05/2022 

 

COMPANHEIROS(AS) DA TRANSPORTADORA EXPRESSO SÃO MIGUEL 
 

O Sindicato por este boletim está divulgando a realização de Assembleia para a 

apreciação dos empregados para avaliação da negociação coletiva para o ACT - Acordo Coletivo de 
Trabalho e do PLR – Prêmio de Participação em Resultados da empresa. 

 

Após algumas rodadas de negociação, conseguimos compor para a renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho dos empregados da Expresso São Miguel para Londrina/PR, e caso aprovado 
pelos empregados, o sindicato estará autorizado a firmar termo aditivo para o período 1º de maio de 

2022 a 30 de abril de 2023  conforme as propostas da empresa, vejamos: 
 
A proposta da empresa para todas as cláusulas econômicas do Acordo Coletivo é de 

12,47% (doze vírgula quarenta e sete por cento), que corresponde a integralidade da inflação medida 
pelo INPC no período de 1º/05/2021 a 30/04/2022. Vejam como ficarão os salários caso seja aprovada 
a proposta em assembleia: 

 

FUNÇÃO 

VALOR PISO 

Contrato 

220h/mensais  

Motorista de Carreta R$ 2.768,54 

Motorista de Estrada R$ 2.195,74 

Demais Motoristas R$ 2.045,73 

Conferente de carga R$ 1.853,54 

Auxiliar de Escritório R$ 1.716,74 

Ajud. Motorista, Aux. Transporte, 

Aux. Carga e Descarga 
R$ 1.716,74 

Demais Empregados R$ 1.716,74 

 

Todo empregado que 
completar sete 
meses no cargo, 
ininterruptos e não 
tiver recebido medida 
disciplinar 
(Suspensão) nos 
últimos seis meses e 
não tiver faltado ao 
trabalho 
injustificadamente 
também nos últimos 
seis meses, fará 
direito a receber no 
mínimo o piso 
normativo de 
efetivação previsto 
na seguinte tabela: 

FUNÇÃO 
VALOR PISO 

Contrato 
220h/mensais 

Motorista de Carreta R$ 2.851,60 

Motorista de Estrada R$ 2.261,60 

Demais Motoristas R$ 2.107,09 

Conferente de carga R$ 1.909,14 

Auxiliar de Escritório R$ 1.748,24 

Ajud. Motorista, Aux. 
Transporte, Aux. Carga e 
Descarga 

R$ 1.748,24 

Demais Empregados R$ 1.748,24 

 

 
A proposta também contempla e recompõe os valores a serem pagos aos trabalhadores 

com contrato de trabalho de 220 horas mensais com os mesmos índices para o período 2022/2023. 
 
Diante do cenário econômico e considerando que as convenções coletivas para o setor de 

cargas no Estado do Paraná ainda não finalizaram as respectivas negociações, o reajuste salarial 
proposto está dentro das expectativas do que vêm sendo negociado para outras categorias, indicando 
o SINTTROL pela aprovação da proposta e renovação do Termo Aditivo para o Acordo Coletivo de 

Trabalho.  
 

ATENÇÃO! 
 A ASSEMBLEIA ocorrerá no dia 31/maio/2022 às 9h30 / 13h00 / 22h00, com a abertura 

das urnas na própria empresa. 
 

A cédula de votação constará duas opções: “SIM” – APROVO A PROPOSTA e “NÃO” NÃO APROVO A 
PROPOSTA. 
 

PARTICIPEM TODOS! A DIRETORIA. 
 
 

 
 



OBSERVAÇÕES: 
 

Caso aprovada na assembleia, os salários serão pagos atualizados já 

com os salários de maio/2022. 

 

Os demais benefícios do Acordo Coletivo serão pagos com as 

diferenças de maio/2022 juntamente com os salários de junho 

de 2022. 
 


