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.'~ATADA REUNrÃ~ DE MEDIAÇÃO ~

, PROCESSO N° 46205.007511/2015-41 : "o ' ~ ~ "-

.DATA: ,12/08/201~ HORA: 09:30 horas, " [1
PARTICIPANTES. " , ' " 11
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE MUDANCAS, BENS E CAIFGAS
,DO ESTADO DO CEARA -:SINDICAM/CE 1I
SETCARCE - SINDICATQ,'DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA NO ESTAQO DO
CEARA' ' , ,,' ":', ' , , ' 'f
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'A~SU~~~:~ ~ediàç~b para For~alizaçã~ de Convenção COletivall
, II

Aos 12 dias do mês de agosto de 2015, às 09,30 horas, na Superintendência Regional do Trabalho e Empr~go/CE
, I

na presença do(a) Mediador(a) GIUSEPPE PEIXOTO BEZERRA LIMA, compareceram J~SE TAVARES ~ILHO ,
'MIRIO ROTEX JOAO PAVAN, FRANCISCO NIVANDO FERREIRA LIMA, JOAO CARLOS DA SILVA GpMES,
'SERGIO FREIRE , MANOEL FERREIRA MELO NETO, JULIO CESAR ALENCAR LIMA, JOSE MARTI~S DE
OLIVEIRA, FRANClSCO HERONIDES' ABRAAO RAMOS representando o(a) SINDICATq; DOS
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE MUDANCAS, BENS E CARGAS DO ESTADO DO

li
,cEARA ,:"SINDICAM/CE, CLOVIS NOGUEIRA BEZERRA, VITOR DE HOLANDA FREIRE , WALTER C1;MPOS
JUNIORrepresentando o(a) SETCARCE - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CAR,Ç.;ASE
LOGISTICA NO ESTADO DO CEARA. Dando continuidade ao processo de negociação para fechamJhto da ~<
convençao coletiva 2015/2016, acordaram as partes as seguintes cláusulas que ainda eslavam pendentes: iajusle .
salarial de 9,5%" escalonado da seguinte forma: 7,5% a partir da data-base(01 de junho) e mais 2% a p~rtir da ""~"
competência setembro12015. Os valores retroativos a junho e julho de 2015 serão pagos em uma única parcela "
juntamente com a' competênclaaqosto/zütõ. Haverá a inclusão do plano de saúde nos seguintes termos: ewpresa '
com número de empregados de Oa 100 deverão arcar com 40% do valor correspondente ao plano de saúdi,para o ~
.ernpre~ado~Nasempresas com mais de 100 empregados, estas deverão arcar com 65% do valor correspqrdente"~" '
ao plano, de saúde para o empregado. As 'respectivas diferenças ficarão a cargo dos empregados. As e~presas "
que já praticam percentuais mais benéficos aos trabalhadores deverão manter os referidos percentuais. Afiordam ' <,
ainda que os valores correspondentes a vale-refeição serão no importe de R$11,OO; cesta-básica - R$1QO,OO;e
,diária de viagem passará àimportância de R$70,OO.A comissão por tonelada passará anlor de R$O,80ll~0 raio
onde consta na atuai convenção a distância de 50km para deslocamento do interior pa a apital passa1~ a
80km. As de~ serão apresentadas no prazo de dez dias. J
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

EZERRA LIMA
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SIN~~ D S TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
DOJ~~O DO CEARA - SINDICAM/CE
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