
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE  TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS, LÍQUIDAS INFLAMÁVEIS, PASSAGEIROS, 

FRETAMENTO EM GERAL DOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO 
CHAVES, ANCHIETA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, DOMINGOS MARTINS, 

IBATIBA, IRUPI, IUNA, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  

 
 
Convenção Coletiva de Trabalho que entre si fazem, a Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, Sindicato do 
Comércio Varejista de Material de Construção da Grande Vitória (com 
abrangência intermunicipal com base territorial também no município de 
Guarapari/ES e Sindicato dos Lojistas do Comércio de Guarapari e o Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas, 
Líquidas, Inflamáveis, Passageiros, Fretamento em Geral dos Municípios de 
Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição de Castelo, Domingos Martins, 
Ibatiba, Irupi, Iuna, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante, que será 
regida pelas seguintes cláusulas: 
 
Para efeito de Registro e Arquivo no Sistema Mediador do Ministério do 
Trabalho/ES, seguem dados das Entidades Sindicais convenentes e qualificação 
dos seus respectivos representantes legais: 
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DE CARGAS SECAS, LÍQUIDAS, INFLAMÁVEIS, PASSAGEIROS, 

FRETAMENTO EM GERAL DOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO 
CHAVES, ANCHIETA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, DOMINGOS MARTINS, 
IBATIBA, IRUPI, IUNA, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE – SINTROVIG, Entidade Sindical de Trabalhadores, devidamente 

registrada sob o nº 46000.005207/97-31 no Ministério do Trabalho e Emprego – 
DRT/ES, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 06.346.964/0001-72, Código Sindical 

nº 000.000.01151-8, com sede na Rodovia do Sol, 2.432, Bairro Aeroporto, 
Estado do Espírito Santo, CEP: 29.216-705, Telefone (27) 3261.0525, e-mail: 
sintrovig@gmail.com, MSN sintrovig.es@hotmail.com, neste ato representado 
pelo seu Presidente Sr. WALLACE BELMIRO FORNACIARI, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 917.637.707-53, tendo como data da Assembléia Geral Profissional em 
Guarapari, D. Martins e Venda Nova dos Imigrantes,  em data de  09/10/2012. 
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FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, Entidade Sindical Patronal, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 28.159.572/0001-37, devidamente registrada no Ministério do 
Trabalho sob o nº 46000.010873/2006-25, através do Processo nº 118.557/54 e 
Código da Entidade nº 002.099.00000-4, com sede na Rua Misael Pedreira da 
Silva nº 138, 3º andar, Edifício Casa do Comércio – Santa Lúcia – Vitória- 
Estado do Espírito Santo, CEP: 29.056-230, Telefone Geral: 3227.3199 – e-mail 
fecomércio.es@terra.com.br  e site  fecomercio-es.com.br, neste ato 
representada pelo seu Presidente Sr. JOSÉ LINO SEPULCRI, brasileiro, 
casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 106.625-SSP/ES e 
CPF nº 036.072.597-04, residente e domiciliado nesta Capital. Assembléia do 
Conselho de Representante realizada no dia 11 de outubro de 2012.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTE SALARIAL - Será concedido a todos 
os empregados das empresas aqui representadas pelos seus sindicatos, da 
categoria diferenciada dos motoristas e ajudantes de carga e descarga, no 
Comércio do Estado do Espírito Santo, estabelecidas nos municípios de 
GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, 
DOMINGOS MARTINS, IBATIBA, IRUPI, IUNA, MARECHAL FLORIANO E 
VENDA NOVA DO IMIGRANTE, reajuste a ser procedido da seguinte maneira: 
 
1º) 7,00% (sete por cento), a ser pago a partir de 1º de novembro de 2013, a 
incidir sobre os salários vigentes em 31/10/2013, relativo ao período de 1º de 
novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013; 
 
Parágrafo Único: - Do reajuste concedido na presente cláusula, item “1º)” 
poderão ser compensados as antecipações/reajustes salariais espontâneos, 
concedidos entre 1º de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013, para serem 
deduzidos, com exceção da(o)s provenientes de: a) promoção por antiguidade 
ou merecimento; b) transferência de local de trabalho, cargo ou função; c) 
implemento de idade; d) término de aprendizagem. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PISO SALARIAL/SALÁRIO NORMATIVO: Os 
convenentes reconhecem que na quantificação dos pisos salariais, estão 
incluídos os percentuais de reajustes, reposições salariais e aumentos reais, 
quitando, integralmente, os percentuais e perdas salariais, inclusive sobre os 
salários normativos dos trabalhadores. 
 

mailto:fecomércio.es@terra.com.br


Parágrafo Primeiro: A partir da vigência do presente instrumento normativo, o 
piso salarial da categoria será correspondente ao cargo e/ou função 
desempenhada, conforme valores a seguir: 
 
a) MOTORISTA “3” (Manobristas, Motoristas, Condutores e Operadores de 
Veículos Sobre Rodas, Máquinas, Operadores de Empilhadeiras, Caminhão 
com capacidade acima de 15.000kg) - R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); 
 
b) MOTORISTA “2” (Manobristas, Motoristas, Condutores e Operadores de 
Veículos Sobre Rodas, Máquinas, Operadores de Empilhadeiras, Caminhão 
com capacidade de 4.001kg ate 15.000kg) - R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); 
 
c) MOTORISTA “1” (Manobristas, Motoristas, Condutores e Operadores de 
Veículos Sobre Rodas, Máquinas, Operadores de Empilhadeiras, Caminhão 
com capacidade ate 4.000kg) - R$ 990,00 (novecentos e noventa reais); 
 
AJUDANTE (Ajudante de Caminhão, Ajudante de Pátio, Ajudante de Deposito e 
Armazém, Carga e Descarga) - R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais); 
 
Parágrafo Segundo: As empresas que praticam salários acima dos pisos 
estabelecidos, concederão o reajuste salarial conforme previsão nesta norma 
coletiva. 
 
Parágrafo Terceiro: Os pisos acima convencionados, serão aplicados aos 
empregados pertencente às categorias de trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Cargas Secas, Líquidas, Inflamáveis, Passageiros, Fretamento 
em Geral dos Municípios de  Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição 
de Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Irupi, Iuna, Marechal Floriano e Venda 
Nova do Imigrante, poderá receber menos do que R$ 748,00 (setecentos e 
quarenta e oito reais). 
 
Parágrafo Quarto: - Do reajuste concedido na presente cláusula, poderão ser 
compensados as antecipações/reajustes salariais espontâneos, concedidos 
entre 1º de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013, para serem deduzidos, 
com exceção da(o)s provenientes de: a) promoção por antiguidade ou 
merecimento; b) transferência de local de trabalho, cargo ou função; c) 
implemento de idade; d) término de aprendizagem. 
 
 
 



CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a hora normal. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA: – DO SEGURO DE VIDA:  
 
As empresas pagarão integralmente para todos os empregados das empresas 
aqui representadas pelos seus sindicatos, da categoria diferenciada dos 
Condutores de Veículos Rodoviários (motoristas), no Comércio do Estado do 
Espírito Santo, um seguro de vida e acidentes pessoais, cujas seguradoras e 
empresas corretoras de seguro serão indicadas pelo “SINTROVIG” e de livre 
escolha pelo empregador, no valor de RS 8,00 (oito reais), mensalmente, por 
empregado, ficando pactuado que os valores/garantias mínimas a serem 
seguradas, são os seguintes: 
 
 

GARANTIAS LIMITE MÁXIMO DE 
INDENIZAÇÃO  

Morte Natural 16.420,00 

IEA - Indenização Especial Morte por Acidente  16.420,00 

IPA - Invalidez Total ou Permanente por Acidente 15.420,00 

Morte Complementar - Auxílio Funeral   1.500,00 

Morte Complementar - Rescisão Contratual por Morte   1.200,00 

Auxílio Alimentação - Cesta Básica por Afastamento      300,00 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que tenham até 10 (dez) empregados, 
deverão pagar, em cota única, o Seguro de Vida previsto no “caput” desta 
cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A garantia de Auxilio Alimentação (Cesta Básica) 
refere-se  a concessão de cestas básicas mensais, no valor unitário de R$ 
300,00 (trezentos reais), ao mês, para o empregado que permanecer afastado 
pelo INSS por motivo de Doenças ou Acidente, por um período superior a 
30(trinta) dias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: A concessão do benefício da cesta básica mensal, 
está sujeita à avaliação e aprovação ou não da seguradora responsável, 
observando os critérios de avaliação, CONDIÇÕES GERAIS e normas 
estabelecidas pela seguradora. 



PARÁGRAFO QUARTO: A referida Cesta Básica será fornecida pela 
seguradora por um período limitado e máximo de 06(seis) meses, cessando o 
fornecimento logo que o empregado retornar ao seu trabalho. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: O empregador deverá encaminhar mensalmente ao 
SINTROVIG cópia do comprovante de pagamento do Seguro de Vida e 
Acidentes Pessoais, podendo o envio ser feito por e-mail mediante conformação 
de envio e recebimento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: O empregador que já tiver apólice de seguros de vida e 
acidentes pessoais em vigência, de sua livre escolha, contemplando os capitais 
segurados e garantias mínimas previstas no “caput” da presente cláusula, ficará 
excluído do pagamento referido, mas, deverá apresentar cópia da citada Apólice 
de Seguros de Vida e Acidentes Pessoais com os mesmos capitais segurados e 
garantias mínimas previstas nesta, no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir de 01 
de dezembro de 2013. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: O empregador se responsabilizará pelo preenchimento 
e/ou fornecimento de formulários e cópias dos documentos necessários para dar 
entrada no Aviso de Sinistro com o requerimento das garantias previstas no 
caput desta cláusula referente ao Seguro de Vida e Acidentes Pessoais em 
favor do empregado, devendo satisfazer todas as exigências solicitadas pela 
seguradora ou corretora. 
 
PARÁGRAFO OITAVO: A seguradora terá um prazo de até 45 (quarenta e 
cinco) dias após o protocolo da documentação completa do aviso de sinistro na 
companhia para aceitar ou questionar, com base nas cláusulas previstas nas 
condições Gerais da Apólice contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO: O custo mensal (prêmio do Seguro) a ser pago pelas 
empresas de comércio, para seus empregados, será no valor de R$ 8,00 (oito 
reais), por empregado. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – PLANO DE SAÚDE: Fica instituído o Plano de Saúde 
Ambulatorial para todos os empregados das categorias profissionais 
pertencentes ao Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 

Rodoviários de Cargas Secas, Líquidas, Inflamáveis, Passageiros, Fretamento em 

Geral dos Municípios de Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição de 
Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Irupi, Iuna, Marechal Floriano e Venda Nova 



do Imigrante, na forma da proposta que será apresentada pelo mesmo, que fica 
fazendo parte integrante da mesma, podendo o empregador optar por outros 
Planos de Saúde Ambulatorial, nos seguintes termos:  
  

I - Fica o valor do Plano Ambulatorial referido no “caput” desta cláusula, limitado 
aos seguintes parâmetros: O empregador pagará a quantia de R$ 55,00 
(cinquenta e cinco reais), para a faixa etária de 18(dezoito) a 43 (quarenta e 
três) anos, para cada empregado; para a faixa etária de 43(quarenta e três) 
anos em diante, o empregador pagará a quantia de R$ 84,00 (oitenta e 
quatro reais); 

 
II – Se o empregado aderir a um PLANO DE SAÚDE de maior cobertura, de 

outra empresa que não seja da proposta apresentada pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas, 
Líquidas, Inflamáveis, Passageiros, Fretamento em Geral dos Municípios de 

Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição de Castelo, Domingos 
Martins, Ibatiba, Irupi, Iuna, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante, 
que segue em anexo à presente Convenção Coletiva de Trabalho, que fica 
fazendo parte integrante da mesma, o empregado ficará responsável pelo 
pagamento da diferença total entre o Plano Ambulatorial, para o de maior 
cobertura a qual optou; 

 
III – O pagamento da diferença total entre o plano Ambulatorial para o de maior 

cobertura, a qual optou o empregado, será descontado em folha de 
pagamento, mediante autorização prévia e por escrito do empregado, nos 
termos da Súmula de nº 342, do Tribunal Superior do Trabalho;  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se a empresa empregadora já tiver contratado 
PLANO DE SAÚDE, não está obrigada a fazer o citado PLANO DE SAÚDE 
previsto no “caput” e incisos desta cláusula, podendo continuar no que já estiver 
contratado/conveniado, salvo se o empregado OPTAR em aderir ao PLANO DE 
SAÚDE de menor custo para o mesmo. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Empregador que já tiver Contrato/Convênio com 
outro Plano de Saúde deverá apresentar cópia do mesmo ao Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de Cargas Secas, Líquidas, 

Inflamáveis, Passageiros, Fretamento em Geral dos Municípios de Guarapari, Alfredo 
Chaves, Anchieta, Conceição de Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Irupi, Iuna, 
Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante, no prazo de 30(trinta) dias, após 
01 de dezembro de 2013. 



 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados poderão incluir os seus 
dependentes no Plano de Saúde com o pagamento total as expensas dos 
mesmos, podendo os valores correspondentes ser descontados em folha de 
pagamento, mediante autorização prévia e por escrito do empregado, nos 
termos do Enunciado de nº 342 do Tribunal Superior do Trabalho. 
 
PARÁGRAFO QUARTO: Se o empregado já for possuidor de outro plano de 
saúde empresarial, na qualidade de dependente, fica a empresa desobrigada de 
contratar o plano previsto nos itens anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: O Plano de Saúde previsto na presente Cláusula, 
incisos e parágrafos, poderá conter cláusula de co-participação dos empregados 
quando do seu uso, desde que expressamente autorizado por escrito pelo 
empregado, à exceção do Plano de Saúde Ambulatorial previsto no “caput” e 
inciso I da presente Cláusula. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Nos Municípios que não tiverem rede credenciada de 
Operadora de Plano de Saúde com atendimento ambulatorial, não será 
necessário a contratação do Plano de Saúde Ambulatorial previsto nesta 
cláusula, sendo que, se vier posteriormente ter a referida rede credenciada de 
Operadora de Plano de Saúde com atendimento ambulatorial, este parágrafo 
sexto fica sem efeito. Entretanto, nos Municípios que não tiverem rede 
credenciada de Operadora de Plano de Saúde com atendimento ambulatorial, 
se o empregado quiser aderir ao Plano de Saúde de maior cobertura, a empresa 
fica obrigada a pagar a parte que lhe cabe referente ao Plano de Saúde 
Ambulatorial, previsto no inciso I desta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO: O Plano de Saúde da presente cláusula, letras e incisos 
tem que ser obrigatoriamente registrado na Agência Nacional de Saúde. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
 
Determina-se o fornecimento gratuito de uniformes (três completos por ano 
contratual), desde que exigido seu uso pelo empregador. 
 
 
 



 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
 
Assegura-se o direito à ausência remunerada de 01(um) dia por semestre ao 
empregado, para levar ao médico filho menor ou dependente previdenciário de 
até 6(seis) anos de idade, mediante comprovação no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, conforme Precedente  Normativo da Seção de Dissídios Coletivos 
(SDC), de nº 095, do Tribunal Superior do Trabalho. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
 
Será concedido aos empregados, a partir de 1º de novembro de 2013, o 
seguinte: 
 
I) Os empregados, a serviço da empresa, quando fora do setor de lotação, terão 
direito a alimentação (café da manhã, lanche e jantar), custeados integralmente 
pelas empresas, no valor diário de R$ 38,84 (trinta e oito reais e oitenta e quatro 
centavos). 
 
Parágrafo Primeiro: - No caso de ficarem os trabalhadores impossibilitados de 
retornarem às suas residências, farão jus a pousada, quando houver pernoite, 
no valor diário de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa centavos). 
 
Parágrafo Segundo: - Os empregadores concederão, mensalmente, aos 
motoristas e ajudantes, que trabalharem no  serviço de entrega de mercadorias,  
na base territorial do SINTROVIG, uma cartela no valor de R$ 286,00 (duzentos 
e oitenta e seis reais), contendo 26 (vinte e seis) tíquetes de vale-refeição e/ou 
vale alimentação, no valor unitário de R$ 11,00(onze reais), cada, sem 
quaisquer ônus para os mesmos. 
 
 
CLÁUSULA NONA: 
 
Assegura-se ao empregado vítima de acidente de trabalho de 180 (cento e 
oitenta) dias de garantia no emprego, contados a partir da alta do órgão 
previdenciário. 
 
 
 



CLÁUSULA DÉCIMA: 
 
Fica vedada a contratação de empregado mediante contrato de experiência, 
quando o mesmo já trabalhou por mais de 12 (doze) meses, comprovados na 
CTPS, no exercício da mesma função para qual está sendo contratado. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
 
As empresas remeterão ao Sindicato profissional, uma vez por ano, a relação 
dos empregados pertencentes à categoria. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 
 
Defere-se a garantia de emprego, durante os 12 (doze) meses que antecedem a 
data em que o empregado adquire o direito à aposentadoria voluntária, desde 
que trabalhe na empresa há pelo menos 05(cinco) anos. Adquirindo o direito, 
extingue-se a garantia. (Precedente Normativo da Seção de Dissídios Coletivos 
(SDC), de nº 085, do Tribunal Superior do Trabalho). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
 
As infrações ao disposto nesta convenção, por qualquer das partes, serão 
punidas com multa de ¼ (um quarto) do valor do salário mínimo vigente na 
época da infração, por empregado atingido, revertendo seu valor em benefício 
da parte prejudicada, esta a ser fixada pela Justiça do Trabalho. 
 
Parágrafo Único: - As partes contratantes se comprometem, antes de aplicarem 
a penalidade prevista no “caput” desta cláusula, a notificarem, por escrito ao 
infrator, sobre a cláusula que está sendo infringida, dando-lhe um prazo de 
15(quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o mesmo adote as 
providências necessárias objetivando a sua regularização. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 
 
As partes contratantes se comprometem a iniciar conversações para revisão da 
presente convenção coletiva, 60(sessenta) dias antes do término de sua 
vigência. 



 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 
 
A título de contribuição assistencial, será descontado de cada empregado 
beneficiado pela presente Convenção Coletiva de Trabalho,  a partir do mês de 
Dezembro de 2013, o  percentual  de 1% (um por cento)  de  seus  respectivos  
salários,  mensalmente, cujo desconto será repassado ao SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS  DE 
CARGAS SECAS, LIQUIDAS, INFLAMÁVEIS, PASSAGEIROS, FRETAMENTO 
EM GERAL DOS MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, 
ANCHIETA, CONCEIÇÃO DE CASTELO, DOMINGOS MARTINS, IBATIBA, 
IRUPI, IUNA, MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE – 
SINTROVIG, em sua sede, cujo endereço com sede na Rodovia do Sol, 2.432, 
Bairro Aeroporto, Estado do Espírito Santo, através de recibo próprio, até o 10º 
(décimo) dia útil do mês subseqüente ao desconto. 
 
Parágrafo Primeiro: O desconto da contribuição assistencial previsto no “caput”, 
da presente cláusula, subordina-se a não oposição do trabalhador, que deverá 
ser manifestada, individualmente e de próprio punho, perante a empresa e ao 
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários 
SINTROVIG), no prazo de 10(dez) dias após 10 de dezembro de 2013. 
  
Parágrafo segundo: A contribuição assistencial prevista no “caput” da presente 
cláusula, destina-se à melhoria por parte do “SINTROVIG”, dos serviços 
prestados na área médica, jurídica, odontológica e outros oferecidos pela 
entidade profissional à categoria por ele representada. 
 
Parágrafo terceiro: A falta do repasse do desconto referente a contribuição 
assistencial, implicará na cobrança de uma multa de 2% (dois por cento) e mais 
juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, revertidos em favor do 
“SINTROVIG”, se comprometendo, no entanto, o sindicato, de fazer 
comunicação extra-oficial em data anterior à propositura de qualquer cobrança 
judicial.  
 
Parágrafo quarto: A presente cláusula referente a contribuição assistencial, é de 
única e total responsabilidade do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS  DE CARGAS SECAS, 
LIQUIDAS, INFLAMÁVEIS, PASSAGEIROS, FRETAMENTO EM GERAL DOS 
MUNICÍPIOS DE GUARAPARI, ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, CONCEIÇÃO   



 
 
DE  CASTELO,  DOMINGOS MARTINS, IBATIBA, IRUPI, IUNA, MARECHAL 
FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE – SINTROVIG, que responderá 
sozinho pela mesma em qualquer caso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  SEXTA: 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho será fiscalizada, rigorosamente, 
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito 
Santo e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 
Rodoviários de Cargas Secas, Líquidas, Inflamáveis, Passageiros, Fretamento 
em Geral dos Municípios de  Guarapari, Alfredo  Chaves, Anchieta, Conceição 
de Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Irupi, Iuna, Marechal Floriano e Venda 
Nova do Imigrante - SINTROVIG. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
 
Será de competência da Justiça do Trabalho para dirimir quaisquer dúvidas na 
aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho, tendo as partes 
acordantes legitimidade para propor ação de cumprimento em favor da 
totalidade de seus representantes, associados ou não das entidades sindicais. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho vigorará durante o período de 1º de 
novembro de 2013 a 31 de outubro de 2014, observados os reajustes 
estabelecidos pela legislação que estiver em vigor. 
 
Parágrafo único: A presente Convenção Coletiva de Trabalho, redigida em 04 
(quatro) vias, deverá ser devidamente registrada na Delegacia Regional do 
Trabalho, nos termos do Art. 613, Parágrafo único, da CLT, entrando em vigor 
03(três) dias após ser protocolada na DRT. 

 
 
 
 



 
 

Vitória(ES),  1º de  novembro de  2013. 
 
 
 

JOSÉ LINO SEPULCRI 
Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito 

Santo 
 
 
 

ILSON XAVIER BOZI 
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção da Grande Vitória 

(com abrangência intermunicipal com base territorial também nos municípios de Vila Velha e 
Guarapari/ES) 

 
 
 

CARLOS HOFFMAN PÁDUA 
Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Guarapari 

 
 
 

WALLACE BELMIRO FORNACIARI 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviários de 
Cargas Secas, líquidas, Inflamáveis, Passageiros, Fretamento em Geral dos Municípios de 

Guarapari, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição de Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Irupi, 
Iuna, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante - SINTROVIG. 
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