
Três meses de reuniões travadas 
pelo sindicato das empresas e logo 

surgiu a frustração dos trabalhadores. 
Em assembleia geral, no dia 4 de julho, 
realizada nas rodoviárias de Fortaleza 
e de Juazeiro do Norte, os rodoviários 
decidiram pela GREVE por tempo in-
determinado. “O sindicato patronal saiu 
da mesa de negociação, recusando-se 
a conversar sobre as demandas da ca-
tegoria, agindo sem maturidade diante 
da complexidade da pauta em negocia-
ção”, lembrou o presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Empresas de 
transporte Rodoviário de Passageiros 
Intermunicipal e Interestadual (Sinteti), 
Carlos Jefferson. 

 Sendo assim, a categoria decidiu 
pelo movimento grevista, até as nego-
ciações avançarem. A diretoria executiva 
tentou todos os meios de diálogo com os 
patrões que, na ocasião, se mostravam 
irredutíveis por colocarem uma opção 
de jornada diferenciada sem segurança 
jurídica para os trabalhadores. A jornada 
reduzida foi rejeitada pelos rodoviários, 
principalmente quando tomaram conhe-
cimento que não existiria um horário fixo 
para cumprir, caracterizando o trabalho 
intermitente. 

Ainda na tentativa de evitar uma 
greve, a diretoria executiva do Sinteti, 
por duas vezes, tentou a intermediação 
do Governo do Estado, que mesmo com 
a marca de político do diálogo, resolveu 
ignorar a luta dos trabalhadores e ficou 
em silêncio. Foram dois documentos 

protocolados no Palácio do Abolição 
requerendo que o executivo se posicio-
nasse diante do caos anunciado, já que 
as empresas têm uma concessão das 
linhas que são de responsabilidade do 
Estado.  

Enquanto isso, após o prazo de 72 
horas estabelecido pela legislação, à 
greve iniciou, todavia, mesmo na lega-
lidade o sindicato laboral optou em não 
prejudicar os passageiros. Estávamos 
diante de uma GREVE diferenciada, 
pois acordaram paralisações pontuais 
com tempo máximo de três ou quatro 
horas, sendo realizadas nas rodoviárias 
ou garagens. Os trabalhadores exigiram 
uma segurança jurídica, além de um re-
ajuste digno, já que com o rompimento 
da mesa de negociação os patrões esta-
beleceram um reajuste de 1,69%. 

 A adesão ficou cada vez mais for-
talecida, os passageiros apoiavam a 
manifestação dos motoristas e cobrado-
res, principalmente quando sabiam das 
propostas apresentadas pelas empre-
sas. Antônia Tavares, servidora pública 
federal, estava de malas prontas para 
Iguatu e embarcou com quase três horas 
de atraso, mesmo assim entendeu a rei-
vindicação da categoria e ainda dizia em 
alto e bom na plataforma que a “CUL-
PA ERA DO PATRÃO QUE NÃO 
SABIA NEGOCIAR E NÃO RES-
PEITAVA O TRABALHADOR”. 
Uma greve pacífica e sem danos ao pa-
trimônio, mensagem publicada inclusive 
na mídia. 

As liminares de interdito proibitório 
foram negadas, todavia, após o quarto 
dia de manifestação, três liminares fo-
ram concedidas delimitando um períme-
tro para realização do ato em rodoviárias 
e garagens. Na verdade tentaram intimi-
dar a categoria que se sentiu cada vez a 
necessidade de lutar, concordando com 
as deliberações das assembleias reali-
zadas. Horas após o movimento, mais 
uma liminar foi despachada aumentan-
do o limite de distância de 50 metros 
para 100 metros, mas mesmo assim o 
sindicato não desistiu e, no dia seguin-
te levou uma fita métrica e calculou 110 
metros de distância do ponto onde acon-
teceria mais uma manifestação – gara-
gem da Guanabara, em Fortaleza.    

A Central Sindical Popular (CSP) 
CONLUTAS, bem como a Associação 
dos Servidores do BNB, a diretoria do 
SINDJUSTIÇA, equipe do SINDVA-
LORES, integrantes do Sindicato dos 
Vigilantes, diretores do Sindicato dos 
Agentes Penitenciários, presidente e 
diretores do Sindicato dos Rodoviários 
Urbanos e Metropolitanos, direção do 
SINDIODONTO, presidente e diretores 
do Sindicato dos Caminhoneiros, presi-
dente do Sindicato dos Policiais Civis, 
diretores do Sindicato dos Policiais Ro-
doviários Federais, diretoras do Sindi-
cato das Costureiras e o Sindicato da 
Construção Civil deram apoio ao movi-
mento dos rodoviários intermunicipais e 
interestaduais, demostrando que a cole-
tividade fortalece a luta. 

Rodoviários decidem Campanha 
Salarial 2018 em GREVE de 10 dias
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Ainda quando as negociações aconteciam, 
mesmo sem avanço, o deputado estadual 

Nestor Bezerra utilizou a Tribuna da Assem-
bleia Legislativa para anunciar a possível para-
lisação e greve dos rodoviários intermunicipais 
e interestaduais. “É inaceitável os empresários 
oferecerem R$ 0,26 de reajuste no vale alimen-
tação e R$ 2,50 na cesta básica dos trabalha-
dores”, criticou o parlamentar. 

À época, os deputados Ely Aguiar, Cap. 
Wagner e Elmano de Freitas também apoiaram 
os rodoviários. Ely Aguiar aprofundou o discur-
so e disse que sempre foi contra o cartel das 
empresas que montaram no Estado do Ceará. 
Ely Aguiar recordou, “mandaram uma mensa-
gem acabando as pequenas empresas e crian-
do um verdadeiro cartel, que eu votei contra”, 
disparou.

O movimento paredista também teve o 
apoio do deputado federal CB Sabino, que 
acompanhou alguns protestos na capital e tam-
bém na cidade de Juazeiro do Norte, na região 

MOTORISTA INTERESTADUAL

FISCAL

MOTORISTA INTERMUNICIPAL

COBRADOR

Salário Base 2.482,07R$

Produ�vidade 4% 99,27R$

Salário Total 2.581,34R$

1 dia trabalhado 86,05R$

Ajuda de custo diária de viagem 68,71R$

Hora normal 11,73R$

Hora Extra 17,60R$

Ad. Noturno por hora 2,35R$

Desconto INSS -  9% 232,32R$

1/12 avos de 13º salário 215,11R$

1/12 avos de férias 286,81R$

Férias vencidas - Valor bruto 3.441,71R$

Férias vencidas - Valor líquido 3.063,12R$

1/3 de férias 860,36R$

Mensalidade Sindical - 2% 51,63R$

Adiantamento quinzenal - 40% 1.032,54R$

Adiantamento quinzenal - 50% 1.290,68R$

Vale refeição - Diário 14,00R$

Vale refeição - Pernoite - F. linha 14,00R$

Cesta básica 135,00R$

Ajuda de custo pernoite - alojamento 68,71R$

Plano de saude pago pela Empresa 50%

Salário Base 2.080,32R$

Produ�vidade 4% 83,21R$

Salário Total 2.163,53R$

1 dia trabalhado 72,12R$

Ajuda de custo diária de viagem 68,71R$

Hora normal 9,83R$

Hora Extra 14,75R$

Ad. Noturno por hora 1,97R$

Desconto INSS -  9% 194,72R$

1/12 avos de 13º salário 180,29R$

1/12 avos de férias 240,38R$

Férias vencidas - Valor bruto 2.884,63R$

Férias vencidas - Valor líquido 2.567,32R$

1/3 de férias 721,10R$

Mensalidade Sindical - 2% 43,27R$

Adiantamento quinzenal - 40% 865,41R$

Adiantamento quinzenal - 50% 1.081,76R$

Vale refeição - Diário 14,00R$

Vale refeição - Pernoite - F. linha 14,00R$

Cesta básica 135,00R$

Ajuda de custo pernoite - alojamento 68,71R$

Plano de saude pago pela Empresa 50%

Salário Base 1.456,23R$

Produ�vidade 4% 58,24R$

Salário Total 1.514,47R$

1 dia trabalhado 50,48R$

Hora normal 6,88R$

Hora Extra 10,32R$

Ad. Noturno por hora 1,38R$

Desconto INSS - 8% 121,16R$

1/12 avos de 13º salário 126,21R$

1/12 avos de férias 168,27R$

1/3 de férias 504,77R$

Férias vencidas - Valor bruto 2.019,24R$

Férias vencidas - Valor líquido 1.837,51R$

Mensalidade Sindical - 2% 30,29R$

Adiantamento quinzenal - 40% 605,79R$

Adiantamento quinzenal - 50% 757,23R$

Vale refeição - Diário 14,00R$

Vale refeição - Pernoite - F. linha 14,00R$

Cesta básica 135,00R$

Ajuda de custo pernoite - alojamento 68,71R$

Plano de saude pago pela Empresa 50%

Salário Base 1.248,20R$

Produ�vidade 4% 49,93R$

Salário Total 1.298,13R$

1 dia trabalhado 43,27R$

Hora normal 5,90R$

Hora Extra 8,85R$

Ad. Noturno por hora 1,18R$

Desconto INSS - 8% 103,85R$

1/12 avos de 13º salário 108,18R$

1/12 avos de férias 144,24R$

1/3 de férias 432,67R$

Férias vencidas - Valor bruto 1.730,80R$

Férias vencidas - valor líquido 1.575,03R$

Mensalidade Sindical - 2% 25,96R$

Adiantamento quinzenal - 40% 519,25R$

Adiantamento quinzenal - 50% 649,06R$

Vale refeição - Diário 14,00R$

Vale refeição - Pernoite - F. linha 14,00R$

Cesta básica 135,00R$

Ajuda de custo pernoite - alojamento 68,71R$

Plano de saude pago pela Empresa 50%

Resultados Reajustes SINTETE - Séries Histórica - 2003 a 2018

Fonte: Dieese/ERCE; Ministério do trabalho.

Obs: de 2003 a 2010 a categoria teve perdas de 10.73% da gestão anterior. E na gestão atual de

2011 a 2018, teve um ganho real de 14.52%.

Apoio Parlamentar

Fica assegurado salário mínimo profissional aos integrantes da categoria profis-
sional no valor de R$ 975,41 (novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e 
hum centavos), o qual, na superveniência de reajuste do salário mínimo nacional 
passará a ser composto do valor do salário mínimo nacional acrescido de R$ 
10,00 (dez reais), sem prejuízo da produtividade de 4% (quatro por cento) atual-
mente recebida pelos empregados.
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O Ministério Público do Trabalho bus-
cou intermediar e chamou as par-

tes para uma audiência no dia 12 de ju-
lho, quando os empresários ignoraram 
a sugestão do procurador Regional do 
Trabalho, Gérson Marques. O Sindicato 
estava esperançoso pelo retorno das 
negociações, porém, mais uma vez os 
patrões travaram e não chegaram ao 
consenso sobre a jornada reduzida. 

Dias após o primeiro encontro 
entre patões e trabalhadores, a audi-
ência aconteceu com a mediação da 
vice-presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT), desembargadora Regi-
na Glaucia Cavalcante Nepomuceno, 
além do apoio do procurador Regional 
do Trabalho Gérson Marques, repre-
sentando o Ministério Público do Traba-
lho (MPT).     

Depois de cinco horas de reunião, 
ficou acordado, com base na sugestão 
do Ministério Público do Trabalho, que 
a jornada reduzida será iniciada apenas 

em dezembro de 2018. A contratação 
será limitada em 10 novos motoristas 
e 10 novos cobradores, por empresa, 
com turno fixo. A segurança jurídica re-
querida pelos trabalhadores foi acatada 
e, na cláusula consta que não poderá 
haver demissão em razão das novas 
contratações. 

Os profissionais serão escalados 
em linhas com percurso de até 120 km 
distante do ponto de partida, com vale 
alimentação devido após primeira hora 
extra. Serão contratados, preferencial-
mente, aposentados e trabalhadores 
com segundo emprego comprovado, 
sendo o processo de contratação fisca-
lizado pelo Sinteti.

Também ficou acordado o reajuste 
salarial de 3%, vale alimentação de R$ 
14 e cesta básica de R$ 135. A Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) do ano 
passado permanece, anulando o termo 
aditivo que previa retirada de diretos 
dos rodoviários. 

Apoio Parlamentar

Audiências

As diferenças salariais, de 
cesta básica, vale refeição/

alimentação e de direitos outros, 
tais como remuneração de horas 
extras e férias, decorrentes da 
presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, relativas aos meses de 
maio e junho de 2018 serão pa-
gas no mesmo prazo assegurado 
para a folha de pagamento do 
mês de agosto de 2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
– As diferenças de salário retro-

ativas e referenciadas 
no caput da presente 
cláusula serão presta-
das em folha de paga-
mento apartada e dis-
tinta da remuneração 
mensal.
PARÁGRAFO 

SEGUNDO - Em 
cumprimento da disposição 
constante no parágrafo anterior, 
as empresas deverão convocar 
os ex-empregados que fazem jus 

às diferenças das verbas resci-
sórias para fins de agendamen-
to da homologação da rescisão 
contratual e recebimento de seus 
haveres.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DO PAGAMENTO DAS 
VANTAGENS PREVISTAS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

do Cariri cearense. Sabino utili-
zou a Tribuna da Câmara Federal 
e falou “a gigante Guanabara tem 
abocanhado em quase todo país 
a grande parcela de ônibus das 
linhas intermunicipais e interesta-
duais, fazendo a prática predató-
ria e eliminando as concorrentes 
de menores portes. Agora essa 
grande gigante simplesmente 
não senta a mesa para negociar 
com os trabalhadores e empurra 
os trabalhadores para uma gre-
ve”, disse o parlamentar. Em Jua-
zeiro do Norte, no Cariri Cearen-
se, os vereadores lançaram uma 
nota de apoio aos rodoviários. 
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O SINTETI ajuizou Reclamação Tra-
balhista Coletiva contra a empre-

sa Guanabara, a fim de assegurar o 
direito de seus empregados internos 
ao pagamento da produtividade 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 recurso foi Negado.

Para protelar o pagamento, a 
empresa recorreu novamente, desta 

vez para o Tribunal Superior do Tra-
balho – TST, em Brasília. Esse último 
recurso foi enviado para o Tribunal Su-
perior do Trabalho em Brasília, o qual 
será a última instância nesse caso. O 
SINTETI, por sua assessoria jurídica, 
está atento e acompanhando passo 
a passo esse processo. (Processo nº 
0000092-282014.5.07.2014), inclusive 
vai enviar seu advogado no início do 
mês de setembro a Brasília para tentar 
agilizar o julgamento do processo por 
lá.

FIQ
UE

SABENDO

Contribuição assistencial: fortalecendo a luta sindical

A Diretoria do SINTETI agradece 
em especial aos companheiros 

que participaram diretamente no mo-
vimento de Greve no que tange as 
negociações da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2018/2019, bem como 
aqueles que não puderam de forma 
mais efetiva participar, mas entende-
ram as dificuldades que o sindicado 
encontrou para fechar um acordo que 
não fosse prejudicial aos trabalhado-
res, principalmente no que se refere 
ao famigerado Termo Aditivo.

        Conseguimos preservar, com 
muita garra e determinação, os bene-
fícios e direitos previstos na Conven-
ção Coletiva de Trabalho, o que in-
felizmente não foi conseguido nesse 
ano por 40% das demais categorias 
de trabalhadores do Brasil.

Durante esse período de emba-
te, o SINTETI arcou com despesas 
elevadas, tudo em prol da categoria. 
Para tanto, todos precisam estar so-
lidários com a causa, honrando com 
os compromissos através da contri-
buição assistencial, inclusive aqueles 
que por razões outras não puderam 
participar desse vitorioso movimento, 
mas que também serão beneficiados 

com a manutenção dos direitos e be-
nefícios devem colaborar efetuando a 
contribuição assistencial. Tal contri-
buição será efetuada em uma única 
parcela de 2% do salário base, para 
beneficio maior de toda categoria. 

Aqueles que não queiram colabo-
rar, efetuando a citada contribuição, 
precisam comparecer pessoalmente 
na sede do Sindicato, entre os dias 
10 e 20 de agosto de 2018 no horário 
comercial, para protocolar seu reque-
rimento de oposição ao desconto da 
contribuição assistencial.

Vale ressaltar que o desconto de 

tal contribuição foi objeto de autoriza-
ção coletiva prévia dos trabalhadores 
da categoria em assembleia geral ex-
traordinária realizada nos Terminais 
Rodoviários de Fortaleza, Juazeiro do 
Norte e Sobral, nos dias 22 e 23 de 
Fevereiro de 2018. 

A luta é de todos, e para que to-
dos possam usufruir dos direitos e be-
nefícios, todos devem colaborar. 
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