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VITÓRIA DOS TRABALHADORES 
NA CAMPANHA SALARIAL 2013

Plano de saúde deixa de ser uma concessão da empresa e passa a ser uma conquista

  Os trabalhadores nas Empresas de Transportes Rodoviários 
de Passageiro Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará 
estão de parabéns pelas conquistas obtidas durante a campanha 
salarial 2013! Após três meses de intensas mobilizações com 
assembleias em porta de garagem e paralisações, a categoria 
pode aprovar, em assembleia geral realizada no dia 10 de julho, a 
proposta apresentada pelo Sinteti.

  Dentre as principais conquistas está uma reivindicação históri-
ca para a categoria, o plano de saúde. Desde a fundação do 
sindicato, em 1998, essa era uma promessa das antigas gestões, 
porém, nunca conseguida. “Nós queremos saúde pública com 
qualidade, mas o descaso dos governos faz com que a situação 
atual seja de calamidade e os trabalhadores ficam a mercê. Por 
isso foi tão importante a conquista do plano de saúde”, afirma 
Carlos Jefferson, presidente do sindicato.

¹ A convenção foi registrada no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) sob o 
número CE 001034/2013, no dia 19 de julho de 2013;
² O pagamento do retroativo das vantagens previstas na convenção será realizado 
na folha de pagamento de julho de 2013, com recebimento até o 3º dia útil de agosto;
³ Para demais reajustes, confira as tabelas ao final desta edição.

Salário 1.723,95R$      

Salário + produt. (4%) 1.792,91R$      

Diária 59,76R$           

Hora normal 8,15R$            

Hora extra 12,22R$           

Adicional noturno (por hora) 1,63R$            

INSS (9%) 161,36R$         

1/12 de 13º salário 149,41R$         

1/12 de férias 199,21R$         

Férias vencidas - bruto 2.390,48R$      

Férias vencidas - líquido 2.127,53R$      

Sindicato (2%) 35,86R$           

Valor da quinzena (40%) 717,16R$         

Valor da quinzena (50%) 896,45R$         

Vale refeição (diário) 9,00R$            

Cesta básica 80,00R$           

Pernoite / ajuda de custo 45,00R$           

Plano de Saúde
 50% pago pela 

empresa 

MOTORISTA INTERESTADUAL

Salário 1.444,92R$      

Salário + produt. (4%) 1.502,72R$      

Diária 50,09R$           

Hora normal 6,83R$            

Hora extra 10,25R$           

Adicional noturno (por hora) 1,37R$            

INSS (9%) 135,24R$         

1/12 de 13º salário 125,23R$         

1/12 de férias 166,96R$         

Férias vencidas - bruto 2.003,57R$      

Férias vencidas - líquido 1.823,25R$      

Sindicato (2%) 30,05R$           

Valor da quinzena (40%) 601,09R$         

Valor da quinzena (50%) 751,36R$         

Vale refeição 9,00R$            

Cesta básica 80,00R$           

Pernoite / ajuda de custo 45,00R$           

Plano de Saúde
 50% pago pela 

empresa 

MOTORISTA INTERMUNICIPAL

Salário 1.011,44R$      

Salário + produt. (4%) 1.051,90R$      

Diária 35,06R$           

Hora normal 4,78R$            

Hora extra 7,17R$            

Adicional noturno (por hora) 0,96R$            

INSS (9%) 84,15R$           

1/12 de 13º salário 87,66R$           

1/12 de férias 116,87R$         

Férias vencidas - bruto 1.402,50R$      

Férias vencidas - líquido 1.276,27R$      

Sindicato (2%) 21,04R$           

Valor da quinzena (40%) 420,76R$         

Valor da quinzena (50%) 525,95R$         

Vale refeição 9,00R$            

Cesta básica 80,00R$           

Pernoite / ajuda de custo 45,00R$           

Plano de Saúde
 50% pago pela 

empresa 

FISCAL

Salário 866,95R$         

Salário + produt. (4%) 901,63R$         

Diária 30,05R$           

Hora normal 4,10R$            

Hora extra 6,15R$            

Adicional noturno (por hora) 0,82R$            

INSS (9%) 72,13R$           

1/12 de 13º salário 75,14R$           

1/12 de férias 100,18R$         

Férias vencidas - bruto 1.202,14R$      

Férias vencidas - líquido 1.105,97R$      

Sindicato (2%) 18,03R$           

Valor da quinzena (40%) 360,65R$         

Valor da quinzena (50%) 450,81R$         

Vale refeição 9,00R$            

Cesta básica 80,00R$           

Pernoite / ajuda de custo 45,00R$           

Plano de Saúde
 50% pago pela 

empresa 

COBRADOR

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros 
Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará. Endereço: Rua Carlos Câmara, 2063. 

Damas. Fortaleza-CE. Fone: (85) 3494-2190 / 3494-0914 • Site: www.sinteti.com.br 

* Os demais integrantes da categoria profissional terão o salário base e 
produtividade reajustadas no percentual total de 8,54%.
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Centrais sindicais organizam novo dia nacional de paralisações para 30 de agosto

  Em todo o país, diversas categorias organiza-
ram um vitorioso Dia Nacional de Greves, 
Paralisações e Manifestações, convocado pela 
CSP Conlutas (Central Sindical e Popular). Em 
Fortaleza, as trabalhadoras e trabalhadores da 
construção civil, integrantes de movimentos 
sociais e populares e os estudantes da 
Assembleia Nacional dos Estudantes – Livre 
(Anel) integraram uma passeata com 3.000 
pessoas a partir da Praça Portugal.

  Para nós do Sinteti, este dia também foi 
marcado por mobilizações, com paralisações 
nas garagens e nas empresas, em especial, a 
Guanabara. Das 4h30 às 22h, estivemos em 
alerta, impedimos a saída dos motoristas com 
jornada estourada e pressionamos a empresa 
para que houvesse cumprimento da convenção. 
Esse foi também um importante momento para 
dialogarmos com os passageiros que apoiaram 
a ação dos trabalhadores e do sindicato.

  Agora, diversas centrais sindicais estão 
organizando nacionalmente um dia de paralisa-
ções para 30 de agosto. Enquanto isso, nossas 
b l i tz  de  f i sca l ização i rão  cont inuar.  
Trabalhadoras e trabalhadores do transporte 
rodoviário, fiquem atentos ao chamado do 
sindicato e participe das mobilizações. É só 
lutando que se pode conquistar! 

DESCONTO DA TAXA ASSISTENCIAL
Com a taxa assistencial você fortalece o sindicato para as próximas lutas da categoria

  A atual gestão do Sinteti se 
orgulha em não receber 
dinheiro das empresas e 
acredita que isso seja funda-
mental para garantir, com 
independência, que as lutas 
das trabalhadoras e trabalha-
dores sejam vitoriosas.

  Encerramos uma campa-
nha salarial de forma vitorio-
sa, mas para que tivéssemos 
conquistas, foi preciso fazer 
uma série de despesas, a 
maioria delas já previstas. Por 

isso contamos com o apoio da 
categoria.

  Um dos pontos da conven-
ção coletiva de trabalho 
aprovada em assembleia diz 
respeito à taxa assistencial, 
que corresponde ao desconto 
de 2% do salário pago em 
agosto, das trabalhadoras e 
trabalhadores sindicalizados 
ou não.

  A convenção prevê tam-
bém que aquelas e aqueles 

que não concordarem com o 
desconto da taxa têm o direito 
de recorrer ao sindicato 
mediante solicitação individu-
al, dentro do prazo de 10 dias, 
a contar da efetivação do 
desconto. O Sinteti terá até 30 
dias para fazer a devolução.

  Ainda assim, queremos 
reforçar a importância do 
pagamento desta taxa, 
porque ela fortalece o nosso 
sindicato e as nossas próxi-
mas conquistas.

DENÚNCIAS E MOBILIZAÇÕES
Confira as principais mobilizações realizadas pelo Sinteti durante o mês de julho

  Além da força dada pelos outros sindicatos 
também filiados à CSP Conlutas durante a 
campanha salarial, um divisor de águas foi a 
participação ativa e consciente dos trabalhado-
res durante as mobilizações organizadas pelo 
Sinteti. Com assembleias de garagem e parali-
sações de empresas e terminais rodoviários, os 
patrões sentiram-se pressionados a negociar 
pautas fundamentais à categoria, como o plano 
de saúde, a regulamentação do piso do cobra-
dor, a refeição e o passe livre de 300 km.

  Na rodoviária, foram realizadas duas paralisa-
ções. Uma de duas horas, no dia 14 de junho, e 
outra de três horas, no dia 28 de junho, quando a 
campanha salarial completaria três meses em 
curso, sem ter obtido avanços reais. Além des-
sas, foram realizadas também paralisações em 
empresas como  Guanabara e Fretcar, dada a 
dificuldade em querer negociar a pauta proposta. 
Todas essas mobilizações garantiram a vitória 
dos trabalhadores nessa campanha salarial que 
ficará marcada em nossa história.

Sábado, 17 de agosto, das 9h às 17h, no 
Club Espaço Society, todas as trabalhadoras 
e trabalhadores estão convidados a participar 
da confraternização que está sendo organi-
zada pelo sindicato. Haverá torneio de fute-
bol, feijoada, seresta e forró ao vivo, além de 
sorteio de brindes. Traga sua família e venha 
fortalecer os nossos laços. Endereço: Rua 
Heróis do Acre, 465, Passaré. Em frente à 
Rádio Som Zoom Sat. Próximo à empresa 
Dragão do Mar.

Os motoristas transportam vidas, histórias, 
sonhos. E no dia 25 de julho é comemorado 
o seu dia. Nós do Sinteti temos bastante 
orgulho de organizar esta categoria de 
trabalhadores que prestam um serviço tão 
importante à sociedade, uma categoria de 
grandes lutadores. Por isso queremos 
convidar a celebrar este dia com um café da 
manhã que será oferecido a partir das 5h, na 
Rodoviária Engenheiro João Thomé. Venha 
celebrar o seu dia conosco.

25 DE JULHO
DIA DO MOTORISTA


