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 COMPANHEIROS EMPREGADOS NA EMPRESA PRINCESA DO NORTE  
 

Em reunião de negociação realizada em 24/05/2022, os representantes da empresa Princesa 
do Norte, chegaram a uma proposta para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho para o período 2022/2023. A) 
REAJUSTE SALARIAL  - Reajuste de 9,47% (nove vírgula quarenta e sete por cento), linear para a todos os 
trabalhadores indistintamente, para vigorar a partir de 01º de maio de 2022, percentual aplicável aos salários de 
30/04/2022, com os arredondamentos conforme ata de negociação; B) VALE-ALIMENTAÇÃO – Reajuste a partir de 1º 
de maio de 2022 no V.A. no percentual de 12,47 % (doze vírgula quarenta e sete por cento), que será acrescido ainda 
do valor de R$ 82,21 (oitenta e dois reais e vinte e um centavos), correspondente a 3% do reajuste em 
relação ao piso salarial do motorista de 2021, totalizando o valor do V.A. de R$ 590,56, mas será arredondado 
o V.A.  Vale Alimentação para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), mensais para todos os trabalhadores, com 
desconto de R$ 10,00 (dez reais) pelo PAT. C) DEMAIS CLÁUSULAS: Todas as demais cláusulas sociais e econômicas 
serão renovadas e as econômicas, corrigidas a partir de 1º de maio de 2022, conforme ata de negociação e ajustado na 
CCT/2022/2024 com o RODOPAR.  

 
 COMPANHEIROS! Caso essa proposta seja aprovada pela assembléia, as diferenças salariais 

e do Vale Alimentação da competência exclusivamente de maio/2022, serão pagas juntamente com o pagamento do mês 
de junho de 2022, sendo pago o reajuste salarial como abono, e a diferença do V.A. de maio/22, junto no cartão do V.A. 
de junho/22. Também será aprovada na assembléia a CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL para o sindicato/federação 
profissional, inclusive os dois dias da remuneração a titulo de Cota Solidária de Participação Negocial de todos os 
trabalhadores da empresa para a vigência de maio de 2022 a abril de 2023, a ser descontados um dia em agosto de 
2022 e um dia em novembro de 2022 de cada empregado. 

 

Vejam na tabela abaixo como ficarão os salários a partir de maio/2022: 
 

SALÁRIOS DOS EMPREGADOS NO SETOR INTERMUNICIPAL, METROPOLITANO E FRETAMENTO 
 

Funções Salário 
Mensal 

Salário 
 Dia 

Salário 
Hora 

 

Valor da 
Hora Extra 
Com 50% 

Valor do  
Adicional 
 Noturno. 

Valor do Vale 
Alimentação 
2022/2023 

Percentual de 
reajuste aos pisos 

mais o V.A. em 
relação ao 

exercício anterior 
Motorista 

Rodoviário 
R$ 3.000,00 

 
R$ 100,00 

 
R$ 13,63 

 
R$ 20,46 

 
R$ 2,72 

 
R$ 600,00 12,76% 

Motorista 
fretamento 

R$ 2.575,00 
 

R$ 85,83 
 

R$ 11,70 
 

R$ 17,55 
 

R$ 2,34 
 

R$ 600,00 13,24% 

Cobrador 
 

R$ 1.627,00 
 

R$ 54,23 
 

R$ 7,40 
 

R$ 11,10 
 

R$ 1,48 
 

R$ 600,00 14,90% 

- Agenciadores  
- Conferentes  
-Despachantes 
- Emissor de       
Bilhete 

R$ 1.627,00 
 

R$ 54,23 
 

R$ 7,40 
 

R$ 11,10 
 

R$ 1,48 
 

R$ 600,00 14,90% 

Aos demais 
Empregados 

Aos demais empregados com piso salarial inferior ao piso do motorista rodoviário no valor de R$ 2.740,55 de 
janeiro de 2022, mais o incremento do V.A - vale alimentação de R$ 82,21, correspondente a 3% sobre do 
salário do motorista de janeiro de 2022, mais o reajuste do INPC da data base de maio de 2022 no 
percentual de 12,47%, totaliza o valor do Vale Alimentação com arredondamento para o valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais), mensais, esse reajuste em percentuais, se torna ainda maior. 

 

SALÁRIO MINIMO PROFISSIONAL: O salário mínimo profissional passa para o valor de R$ 1.572,00 (mil quinhentos e setenta e 
dois reais), mais o Vale Alimentação no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. 

 

ATENÇÃO! A assembleia será realizada nos dias 06 e 07/06/2022 (segunda e terça feira), com inicio as 
07:30 horas na garagem da empresa, com a presença do Presidente e vice presidente do sindicato para a abertura da assembléia de 
vocês. A votação secreta para aprovação ou não do Acordo Coletivo para o exercício 2022/2023. 

 

A VOTAÇÃO SERÁ CONFORME A CÉDULA ABAIXO:           

                                                                                                                             

José Aparecido Faleiros – Presidente 
 

A Diretoria 


