
 

 

 

 

 

REAJUSTE SALARIAL 
 
 
1. A partir de primeiro de maio de 2021, as empresas concederão a todos os 
seus empregados um reajuste salarial de 5,0% (cinco por cento) para todos os 
trabalhadores, incidente sobre os salários pagos em setembro 2020, data do 
reajuste previsto na CCT ora aditada.   
 
2. Para os trabalhadores que possuem salário base até R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais). no dia 01/10/2021 haverá a incidência de novo reajuste salarial, no 
percentual de 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis décimos) incidentes sobre 
os salários de setembro/2021.  
 
3. Para os trabalhadores que possuem salário base acima de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais), no dia 01/10/2021 haverá a incidência de novo reajuste 
salarial, no percentual de 1,0% (um por cento) sobre o salário de 
setembro/2021.  
 
4. Para os trabalhadores que possuem salário base acima de R$ 8.500,00 (oito 
mil e quinhentos reais), fica garantido apenas o aumento salarial de R$ 425,00 
(quatrocentos e vinte e cinco reais), sem a incidência do aumento previsto no 
item 2 e 3, ficando a parcela que exceder ao reajuste ora garantido por conta da 
livre negociação direta entre os trabalhadores e os empregadores. 

 
 
 

AUMENTO PROPORCIONAL 
 
 
Para os empregados admitidos após 30/09/2020 e 01.05.2021, o reajuste nesta 
data será proporcional ao mês da admissão, atribuindo-se, para tanto, o 
aumento salarial para cada mês trabalhado. Para este fim, aplicar-se-á o 
percentual de 0,62% para cada mês trabalhado. Para os empregados admitidos 
após 01/05/2021, não será devido qualquer reajuste em 01/10/2021, nem 
mesmo aquele previsto no item 2 acima.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PISOS SALARIAIS 

 
No período de 1º de maio de 2021 a 30 de setembro de 2021, ficam 
assegurados aos empregados abaixo relacionados, os seguintes pisos 
salariais:  
 
FUNÇÃO:         PISO: 
Motorista Carreteiro        R$ 2.402,33 
Motorista de Truck                                                  R$ 1.905,29 
Demais Motoristas        R$ 1.775,12 
Motorista de Malote        R$ 2.020,40 
Operador de Empilhadeira                R$ 1.608,83 
Conferente de carga e operador de logística                                     R$ 1.608,83 
Vigia ou Guardião                  R$ 1.515,84 
Auxiliar de Escritório                                                                           R$ 1.472,80 
Ajudante de Motorista (Auxiliares de transporte, coletador,               R$ 1.472,80 
entregador, carregador e 
movimentadores de mercadorias 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica acordado que a partir de 1º de outubro de 
2021, todos os pisos salariais fixados no caput desta cláusula serão reajustados 
em 2,46% (dois inteiros e quarenta e seis décimos percentuais), incidentes 
sobre os salários de setembro/2021, ficando os salários da seguinte forma:  
FUNÇÃO:         PISO: 
Motorista Carreteiro        R$ 2.461,42 
Motorista de Truck                                                  R$ 1.952,15 
Demais Motoristas        R$ 1.818,79 
Motorista de Malote        R$ 2.070,10 
Operador de Empilhadeira                 R$ 1.647,92 
Conferente de carga e operador de logística                                     R$ 1.647,92 
Vigia ou Guardião                  R$ 1.553,13 
Auxiliar de Escritório                                                                           R$ 1.509,03 
Ajudante de Motorista (Auxiliares de transporte, coletador,               R$ 1.509,03 
entregador, carregador e 
movimentadores de mercadorias 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o Cavalo Mecânico (trator) estiver 
tracionado uma composição de duas carretas (semirreboques), aqui 
denominadas de Bitrem, o piso do motorista carreteiro será acrescido de um 
adicional de 10% (dez por cento) sobre o piso do Carreteiro, proporcional aos 
dias trabalhados nesta condição, caso sua remuneração base seja igual ao piso 
ora fixado. Nestas condições, se o motorista trabalhar o mês todo conduzindo 
cavalo mecânico que tracione BITREM, no período de 01/05/2021 a 
30/09/2021, o piso mensal passa a ser de R$ 2.642,56 (dois mil seiscentos e 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos); após a incidência do 
aumento previsto no parágrafo primeiro desta cláusula, o piso do BITREM  
passa a ser de R$ 2.707,56 (dois mil setecentos e sete reais e cinquenta e seis 
centavos). Se a remuneração mensal já for superior ao valor ora fixado, o 
adicional previsto neste parágrafo não será devido. 

 
 

REEMBOLSO DE DESPESAS 
 

 
Aos empregados, quando em viagem, no período de 01/05/2021 a 30/09/2021, 
fica assegurada a indenização e o reembolso de despesas diárias, devidamente 
comprovadas por documentos hábeis, quando o deslocamento assim o exigir, 
nos seguintes valores: 
 
 
 

Almoço R$ 25,27 

Jantar R$ 25,27 

Café R$ 12,04 

Pernoite R$ 12,04 

 
 
 
 
Aos empregados, quando em viagem, no período de 01/10/2021 a 30/04/2022, 
fica assegurada a indenização e o reembolso de despesas diárias, devidamente 
comprovadas por documentos hábeis, quando o deslocamento assim o exigir, 
nos seguintes valores: 
 
 
 

Almoço R$ 25,89 

Jantar R$ 25,89 

Café R$ 12,34 

Pernoite R$ 12,34 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

TICKET REFEIÇÃO 
 
As empresas que não fornecerem alimentação em suas próprias dependências 
ou em restaurantes conveniados em locais próximos ao do trabalho, ficam 
obrigadas a concederem ticket refeição ou vale alimentação, a todos os seus 
empregados, nos dias em que estes trabalharem, no período de 01/05/2021 a 
30/09/2021, no valor de R$ 19,36 (dezenove reais e trinta e seis centavos) cada 
um; no período de 01/10/2021 a 30/04/2022, o valor do benefício passa para R$ 
19,84 (dezenove reais e oitenta e quatro centavos). O benefício ajustado não 
tem natureza salarial, para qualquer fim.  

 
 
 
01/05/2021 a 30/09/2021 

 

Ticket Refeição R$ 19,36 

  
 
01/10/2021 a 30/04/2022 

 

 

Ticket Refeição R$ 19,84 



 

 

 

  


