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Convenção Coletiva estabelece aumento salarial acima da 
inflação e  traz novidades para trabalhadoras lactantes

Após incansáveis reuniões 
com os patrões, o Sindicato 
dos Trabalhadores nas Em-

presas de transporte Rodoviário 
de Passageiros Intermunicipal e In-
terestadual (Sinteti) apresentou, em 
Assembleia Geral da categoria, o fe-
chamento da porcentagem exposta 
pelo sindicato patronal. Foram mais 
de 10 encontros para chegarem ao 
concesso. Os pontos ficaram esta-
belecidos em 5,5% de reajuste sal-
arial, 8,33% no vale-refeição, e 8,7% 
no auxílio-alimentação. 

Antes de iniciar a campanha sa-
larial, o SINTETI convocou Assem-
bleia Geral, partindo para a criação 
da pauta, reunindo as principais 
solicitações dos trabalhadores, 
sempre coletivamente. Na de-
manda dos profissionais, a dire-
toria pontuou todas as propos-
tas aprovadas e o documento foi 
entregue ao sindicato patronal 
e, a partir daquela data, se deu 
a marcação das negociações da 
convenção coletiva no Ministério 
do Trabalho.

Infelizmente, como já é do con-
vívio de todos, os empresários se-
guram as negociações até o último 
momento, mas a convenção já ga-
rante a data-base. A cláusula quin-
quagésima segunda traz os seguin-
tes esclarecimentos: “as diferenças 
salariais, de cesta básica, vale-re-
feição/alimentação e de outros di-
reitos decorrentes da presente con-
venção coletiva de trabalho, relativa 
aos meses de maio e junho de 2017 
serão pagas no mesmo prazo asse-
gurado para folha de pagamento 
do mês de julho de 2017. As difer-
enças retroativas serão prestadas 

em folha de pagamento apartada 
e distinta da remuneração mensal”.

As propostas iniciais do SINTETI 
foram rejeitadas pelo sindicato 
patronal e, somente após a inter-
venção da mediadora do Ministério 
do trabalho que os patrões enten-
deram o pedido da categoria. Vale 

ressaltar que no primei-
ro momento, o sindicato 
patronal apresentou uma 
proposta muito abaixo de 
tudo o que foi solicitado 
pelos trabalhadores. Por 
isso, foi iniciado um verda-
deiro embate entre patrões 

e rodoviários. Foram necessárias 
as  mobilizações sindicais nas ro-
doviárias Engenheiro João Tomé e 
Juazeiro do Norte.

Ainda nas discussões, 
o SINTETI alcançou out-
ros pontos como o aux-
ílio-creche para servidoras 
lactantes, conforme por-
taria do MTE. As empresas 
que possuem mais de 30 
empregados, pagarão as 
lactantes, do primeiro dia 
do 4º mês de vida até o 
nono mês completo do fil-
ho, seja natural ou adotado, 
o valor de R$ 140.
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O SINTETI ajuizou Rec-
lamação Trabalhista Co-
letiva contra a empresa 

Guanabara, a fim de assegurar 
o direito de seus empregados 
internos ao pagamento da pro-
dutividade de 4%. Esse processo 
foi distribuído para a 14ª Vara 
do Trabalho de Fortaleza, que 
ordenou o pagamento dos 4% 
de produtividade. A empresa 
apelou para o Tribunal Regional 
do Trabalho - TRT, mas seu re-
curso foi negado.

Processo da produtividade 
de 4% contra a Guanabara

Para protelar o pagamento, 
a empresa recorreu mais uma 
vez, desta vez para o Tribunal 
Superior do Trabalho - TST, 
em Brasília. Esse último recur-
so está com o Vice-Presiden-
te do TRT, Desembargador 
Jefferson Guesado, para de-
cidir se o envia ou não para 
Brasília. O SINTETI, por sua as-
sessoria jurídica, está atento e 
acompanhando passo a passo 
esse processo.  (Processo nº 
0000092-28.2014.5.07.0014)

O SINTETI ajuizou a ação 
de cumprimento da 
convenção coletiva 

contra a GONTIJO. A 16ª Vara 
do Trabalho indeferiu, mas 
o Sindicato apelou e o TRT 
reconheceu a procedência do 
recurso e determinou que a 
empresa deve cumprir os ter-
mos da Convenção. A empre-
sa recorreu para o TST, em 

Ação de cumprimento da 
Convenção contra a Gontijo

Brasília, que foi negada por de-
cisão monocrática da Ministra 
Kátia Magalhães Arruda, mas a 
empresa ingressou com agra-
vo para 6ª Turma do TST, que 
também negou dito agravo. 
Infelizmente, por haver brecha 
na lei, a empresa entrou com 
recurso de embargos, apenas 
para protelar. (Processo n° 
1632-08.2014.5.07.0016).

Por determinação da 
Assembleia Geral Extraor-
dinária dos empregados, 
os empregadores des-
contarão dos seus empre-
gados, sindicalizados ou 
não, valor equivalente a 
2% do salário do mês de 
julho/2017, em favor do 
sindicato profissional. Aos 
empregados que optarem 
pela oposição, este deverá 
se manifestar requerendo 
do sindicato profissional 
no prazo compreendido 
entre os dias 3 a 14 de jul-
ho de 2017, de segunda 
a sexta-feira, em horário 
comercial, todavia, é pre-
ciso ter consciência polit-
ica e perceber que o atual 
Governo Federal trabalha 
insacavelmente em prol 
dos prejuízos trabalhistas, 
diferente do sindicato, que 
busca melhorias para os 
profissionais.

Muitas ações já foram 
executadas e outras es-
tão em planejamento, mas 
para isso é preciso inves-
timento, e a taxa assisten-
cial suprirá parte desses 
gastos. O SINTETI é conhe-
cido pela garra e compro-
metimento, além de ser 
um sindicato independen-
te e combatível, que não 
aceita dinheiro do patrão 
e do governo, sendo fi-
nanciado exclusivamente 
pelos trabalhadores. Pre-
cisamos estar atentos para 
projetos que afetam diret-
amente a vida dos brasilei-
ros. Defenda o pagamento 
da taxa assistencial.

A Convenção Coletiva 
está registrada no MTE 

: CE000899/2017
Data de Registro no 

MTE: 22/06/2017
Número da Solicitação: 

MR037794/2017
Número do Processo: 

46205.007942/2017-70

Ainda 
sobre a 

Convenção….
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O SINTETI estará 
sempre lutan-
do pelos tra-

balhadores, tanto que 
participou dos grandes 
atos nacionais contras as 
tenebrosas reformas da 
Previdência e Trabalhis-
ta. Ações coletivas e 
grandiosos, que tentam 
simbolicamente repre-
sentar os trabalhadores 
esquecidos e massacra-
dos. Tomamos as ruas 
por conhecermos a re-
alidade do povo brasilei-
ro, por conhecermos o 
salário do povo que tan-
to luta, por conhecermos 
a realidade do povo que 
sofre com as retaliações 
das grandes empresas.

Devemos lutar pelo 
reconhecimento do tra-
balhador, para que o pai 

SINTETI na luta pela garantida 
dos direitos trabalhistas

de família seja aplaudido e não 
escravizado no ambiente laboral. 
Mas o que os políticos desejam 
fazer momento mostra o total 
desrespeito a classe trabalhado-
ra. Talvez seja pior que um rou-
bo, ou um estupro coletivo. É o 
mesmo que receber um tiro na 
cabeça, mas ainda estamos na 
defensiva, batalhando contra 
esse mal, contra essas reformas 
que não garantem respeito nas 
empresas e muito menos uma 
aposentadoria digna.

O tráfico de influência é o novo 
câncer social no Brasil. Troca de 
favores entre famílias políticas e 
grandes empresários mostram 
o real do pedido de celeridade 
na votação das reformas. Pedido 
feito presidente Temer, que mes-
mo na corda bamba, declarou 
aos meios de comunicação a 
pressa na aprovação da reforma 
trabalhista.  

Na verdade, não querem nos 
roubar e nem furtar os nossos 
direitos há anos conquistados, 
o que o Governo Temer e seus 
aliados desejam é uma chacina 
contra o povo brasileiro. Toda 
semana um novo escândalo que 
joga os nomes mais antigos da 
política brasileira na lama. São 
verdadeiros porcos, se é que o 
pobre porco merece essa com-
paração. Delações que revelam 
“CAIXA 2”, “CAIXA3”, e sabe-se 
lá quantos mais caixas, obras su-
perfaturadas e políticos corrup-
tos que não têm moral alguma 
votando em favor das reformas. 
A nação deve estar vigilante, a 
fim de identificar esses políticos 
e, assim, dizer um “NÃO” em 
2018.  

Unidos somos mais fortes e 
lutaremos contra todos os políti-
cos que mexem nas conquistas 
dos trabalhadores.
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