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Trabalhadores em luta derrotam
a proposta dos patrões.

Confira as mudanças nos valores.

Avançam
os ataques
contra os
trabalhadores

25 de Julho
DIA DO
MOTORISTA

Tabela com
os novos
valores

Acesse nossa página no Facebook: www.facebook.com/SINTETI
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O ano de 2015 ainda está pela metade, mas os 
ataques a vida dos trabalhadores nos últimos 
seis meses apontam mudanças para o resto de 
nossas vidas.

O projeto das terceirizações (PL4330) aprovado 
na Câmara Federal, planeja ampliar o serviço 
terceirizado, que tem direitos trabalhistas mais 
restritos, para vários setores. Se a Câmara,  
presidida por Eduardo Cunha (PMDB) não dá 
sossego para os trabalhadores, o Governo    
Federal não faz diferente. Diante da crise 
econômica, o Governo de Dilma (PT), diminui 
impostos para as multinacionais e impõe cortes 
nos nossos direitos.

O “pacote de maldades” sansionado por Dilma, 
atacou de uma só vez: seguro desemprego, o 
PIS e o auxílio doença. Direitos históricos da 
classe trabalhadora. Mas não foi só isso. O 

Governo também cortou 9,42 bilhões da edu-
cação, mais de 11 bilhões na saúde e ainda 
cortou do orçamento para o programa Minha 
Casa Minha Vida. Em tempos difíceis, os gover-
nos do PT, PSDB e PMDB, eleitos com o financi-
amento milionário de empresas e bancos, não 
favorece os trabalhadores. Estamos pagando 
uma conta que não é nossa, enquanto o preço 
da conta de Luz e da Gasolina só aumenta.

Diante desse cenário, os rodoviários do Ceará, 
na luta em defesa dos seus direitos, recebem 
uma Ação de Interdito. Essa ação, concedida 
pela justiça do trabalho, impede manifestações 
e bloqueios a menos de 50 metros das gara-
gens e rodoviárias de Fortaleza. Mas, mesmo 
com esses ataques, resistimos e lutamos!

A única proposta dos patrões era somente o 
valor da inflação no salário (8,34%) e nada 

mais. Mas entrou em cena a força da categoria 
em assembleias e protestos durante 3 meses 
nas garagens e rodoviárias de Fortaleza, Sobral 
e Juazeiro do Norte. Conseguimos 9,5% de rea-
juste salarial, o auxílio alimentação de 
R$100,00, o 1º e 2º vale aumentaram para 
R$11,00 e a ajuda de custo para motoristas em 
viagem de turismo foi para R$57,49. Essa con-
venção foi registrada no MTE sob o código 
CE000964/2015 em 14/07/2015.

Os demais integrantes da categoria profissional 
terão o salário base e produtividade reajustadas 
no percentual total de 9,5%. Fica assegurado 
salário mínimo profissional no valor de 
R$804,83 mais produtividade de 4%. O paga-
mento do retroativo das vantagens previstas na 
presente convenção coletiva de trabalho será 
realizado na folha de pagamento subsequente 
ao registro na SRTE - CE, ou seja, na folha de 
pagamento de julho de 2015.

Sem dúvidas, não conseguiriamos esses 
avanços sem organização e luta. Essa é a lição 
mais importante dos últimos meses. 

O SINTETI, comunica aos trabalhadores que 
após uma luta intensa com a participação da 
maioria dos trabalhadores da base, mesmo 
sabendo que todos não tiveram a oportunidade  
de participar diretamente mais indiretamente 
deram suas contribuições para que conseguis-
sem a muito custo aprovar o reajuste salarial 
com os demais benefícios da Convenção Coleti-
va de Trabalho 2015/2016.

Nesta luta, o Sindicato teve uma despesa 
elevada e precisamos honrar nossos comprom-
issos. A compreensão e participação de todos os 
trabalhadores e trabalhadoras, no que tange ao 
desconto da contribuição assistencial em uma 
única parcela no mês de julho de 2015, sendo 
que, aquele que não concordar com a con-
tribuição, deverá comparecer Pessoalmente a 
Sede do SINTETI, entre os dias 14 a 24 do 
corrente no horário de expediente, munido do 
requerimento legível solicitando ao SINTETI se 
abster do desconto.

25 de Julho
DIA DO MOTORISTA

DESCONTO NA
TAXA ASSISTENCIAL

Os motoristas transportam vidas, histórias, 
sonhos. E no dia 25 de Julho é comemorado o 
seu dia. Nós do SINTETI temos bastante orgul-
ho de organizar essa categoria de trabalhadores 
que prestam um serviço tão importante à socie-
dade, uma categoria de lutadores. Por isso, 
queremos convidar a celebrar esse dia com um 
café da manhã que será oferecido das 6h às 8h, 
na Rodoviária Engenheiro João Thomé. Venha 
celebrar o seu dia conosco.

Queremos também convidar todos os associa-
dos e associadas para uma festa da categoria e 
familiares com um dia com um torneio de fute-
bol, feijoada, seresta, forró ao vivo e o sorteio de 
brindes. A festa ocorrerá no sábado, dia 8 de 
Agosto, das 9h às 17h no clube dos oficiais da 
polícia e bombeiros do Ceará (Av. Zezé Diogo, 
1844 - Praia do Futuro, telefone: 3265-3483). 

Os motorista transportam vidas,
histórias e sonhos!

4º Torneio Society SINTETI!
Informamos aos organizadores dos times do 
Torneio Society, responsáveis pelas equipes que 
participarão do torneio, para estarem na reunião 
que acontecerá no dia 29/07/2015 (quarta-feira) 
às 14h na sede do Sindicato. Na reunião, 
trataremos do sorteio e do regulamento da com-
petição.

Endereço da sede:
Rua Carlos Câmara, 2063 (3494-2190)

Responsáveis:
Farias 99997-0533 e Bolinha: 98613-3917

Avançam os ataques contra
os trabalhadores.

Torneio 2014


