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PRA DEFINIR OS RUMOS DA CAMPANHA SALARIAL

 Após todas as rodadas de negocia-
ção, os patrões têm se mostrado intran-
sigentes em negociar a minuta apresen-
tado pelo sindicato com as reivindica-
ções da campanha salarial da categoria. 
Reajuste digno de salário, cesta básica, 
plano de saúde e redução da jornada 
estão entre os principais pontos recusa-
dos pela patronal. Confira:

Salário - atualmente, o setor conta com 
mais lucros e incentivo do governo. 
Mesmo assim, a proposta de reajuste 
salarial feita pela patronal é menor que a 
conquistada no ano passado, quando 
tivemos 8,7%. Este ano eles oferecem 
8%, o que não representa nem 1% de 
ganho real acima da inflação. 

Cesta básica - R$5,60 é o valor do 
reajuste proposto pelos patrões. Todos 
nós sabemos que com esse valor não se 
pode comprar nem um quilo de farinha. 
Por isso o Sinteti reivindica cesta básica 
de R$140 para a categoria.

Regulamentação da jornada - uma das 
principais reclamações da categoria diz 
respeito às excessivas jornadas. Hoje, 
só recebe hora extra quem ultrapassa as 
44 horas semanais. Com isso, as empre-
sas traçam a quantidade de horas diári-
as que lhes convém e assim sobrecarre-
ga e adoece muitos de nossa categoria. 
A patronal negou, mas o Sinteti quer 
manter: regulamentação da jornada de 
trabalho para 7h20min diários.

Vale refeição - é vergonhosa a proposta 
de aumento no vale feita pelos patrões: 
R$0,64! O Sinteti está em defesa das 
trabalhadoras e trabalhadores e nesse 

sentido elaborou uma contraproposta no 
valor de R$10. Outra negação feita pela 
patronal diz respeito ao segundo vale 
após a 12ª hora aguardando nos finais 
de linha. Com isso, alguns trabalhado-
res chegam a passar o dia inteiro à 
disposição da empresa, dispondo 
somente de um único vale refeição no 
valor de R$8 para café da manhã, almo-
ço e jantar. Essa situação é absurda. 
Nós não podemos concordar.

Diária - o Sinteti reivindica que seja de 
R$50 o valor pago pelas diárias em 
viagem de turismo e pernoite onde não 
há alojamento ou ponte de apoio das 
empresas. Porém, a patronal mais uma 
vez se nega a atender e apresenta pro-
posta de aumento de R$3,20 sobre uma 
diária que hoje é de somente R$40.

Passe - se por um lado conseguimos 
conquistar o aumento de 250km para 
300km no passe do intermunicipal e 
interestadual, por outro, os patrões 
negam a proposta de 50km no passe 
para urbano e metropolitano.

 Por isso, o Sinteti convoca trabalha-
doras e trabalhadores rodoviários a se 
fazerem presentes à assembleia geral 
que irá discutir e definir os rumos da 
campanha salarial da categoria.
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DENÚNCIAS E MOBILIZAÇÕES

 Para fortalecer as lutas e a unidade entre os diferentes 
setores da classe trabalhadora, a CSP Conlutas (Central 
Sindical e Popular) unificou as campanhas salariais de suas 
entidades filiadas.

Um exemplo disso, é o que acontece nas mobilizações 
organizadas pelo Sinteti, quando podemos contar com o 
apoio de sindicatos de outras categorias, como é o caso do 
Sintro (rodoviários do transporte urbano e metropolitano), 
Sintigrace (gráficos), Sindconfe (confecção feminina) e 
STICCRMF (construção civil). 

Estamos unificados nas ações porque entendemos que 
na luta por melhores condições de vida e trabalho, somos 
todos trabalhadores e trabalhadoras. Juntos somos muito 
mais fortes. Fique atento às ações organizadas pelo sindicato. 
Participe das mobilizações e ajude a fortalecer essa luta.

 Durante o mês de maio  o Sinteti 
realizou uma série ouviu denúncias e 
realizou uma série de mobilizações em 
defesa das trabalhadoras e trabalhado-
res. Entre essas, merecem destaque: 

 A paralisação realizada na empresa 
Nordeste foi motivada por reclamações 
de atraso relativo aos pagamentos de 
final do mês, quinzena e férias das tra-

balhadoras e trabalhadores. O Sinteti 
esteve no local para impulsionar a luta 
da categoria e de lá só se retirou após a 
empresa ter efetuado os pagamentos.

 A ação na empresa Contijo foi motiva-
da por descontos indevidos na folha de 
pagamento, problema no fornecimento 
de alimentação e falta de condições nos 
banheiros. Estivemos na empresa e de 

lá só saiu após ter sido firmado acordo 
de cumprimento das reivindicações.

 Já na Guanabara, o Sinteti realizou 
uma blitz para fiscalização da jornada de 
trabalho dos motoristas. Vamos exigir o 
cumprimento da convenção, que fala 
sobre uma folga a cada seis jornadas. 
Estaremos atentos ao cumprimento. As 
blitz vão continuar.

SINTETI FORTALECE AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO - Realização de visitas e organização de reuniões com trabalha-
doras e trabalhadoras no interior do Ceará já fazem parte dos feitos da atual gestão do sindicato. Alguns exemplos disso 
foram as idas aos municípios de Sobral (08 de maio), Crateús (08 de maio), Iguatu (17 de maio) e Juazeiro (18 de maio), 
quando realizamos uma reunião na sub-sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do 
Ceará (Sintro). Além de ter servido para estreitar os laços entre o sindicato e as trabalhadoras e trabalhadores rodoviári-
os, as visitas serviram também para ouvir e apontar alternativas para as principais reclamações da categoria, como 
descumprimento de convenção e da cláusula sobre a jornada de trabalho. O Sinteti continuará em ação, em intenso 
diálogo com a categoria e fortes exigências às empresas e patrões.

CAMPANHAS UNIFICADAS:
as lutas das trabalhadoras e trabalhadores

para fortalecer 


