
jornal do

RODOVIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do ES - Dezembro/2018

VITÓRIA DA CATEGORIA
Greve vitoriosa mostrou união da categoria, determinação na luta e Sindicato de verdade

Saímos dessa greve com a certeza de que ela foi uma luta por uma 
causa justa. E mostramos à sociedade que os rodoviários são uma 
categoria unida, e que agora eles têm um sindicato que se preocupa com 
seus interesses.

Transtornos

Diretoria
Nossa diretoria enfrentou como prova de fogo essa primeira greve. 

Assumimos o sindicato já com a campanha salarial em andamento e 
tivemos que nos esforçar muito para buscar uma negociação que não 
gerasse prejuízos para a categoria. Toda nossa diretoria, sem exceção, 
se dedicou de corpo e alma para o sucesso de nossa greve

Nossa greve contou ainda com a adesão em massa da categoria que, 
em sua imensa maioria, não queria mais uma vez se ver obrigada a 
aceitar um reajuste salarial que nem sequer repunha as perdas 
inflacionárias. 

O Sindirodoviários preparou um material de esclarecimento à 
sociedade sobre os possíveis transtornos da greve e também 
esclarecendo nossos reais motivos de paralisar as atividades. Esse 
material não chegou a ser divulgado devido ao atropelo dos 
acontecimentos. Mas estamos sempre dispostos a dialogar com a 
sociedade e provar que não fazemos greve para beneficiar empresários 
com aumento de passagens.

A greve vitoriosa realizada pelos rodoviários capixabas nos dias 3 e 4 
de dezembro mostrou o que há muito tempo não se via nessa 
categoria. Um sindicato de luta, à frente do movimento, respondendo 
pela categoria e intransigente na defesa dos trabalhadores.

Categoria
A  c a t e g o r i a 

rodoviária está de 
p a r a b é n s .  A 
adesão à greve 
m o s t r o u  u m a 
união há muito não 
vista em nosso sindicato. É essa união que nos fortalece e 
garantiu uma greve vitoriosa.
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O QUE GANHAMOS COM A GREVE

4,6%
4,6% 4,6%

REAJUSTE
SALARIAL 4% DE REAJUSTE 

SALARIAL E 0,6% 
REFERENTE A ACORDO DE

RESGATE DO REAJUSTE
DA CCT PASSADA

REAJUSTE NO
TÍQUETE ALIMENTAÇÃO

DE REAJUSTE NO VALOR QUE AS 
EMPRESAS REPASSAM AO PLANO
DE SAÚDE E AO SEGURO DE VIDA

Retroativo a 1º/11

No dia 20 de dezembro: 
Reajuste de 4,6% no tíquete alimentação
Pagamento do adiantamento salarial e da Segunda parcela do 13º com 

reajuste de 4,6%
5º Dia Útil de Janeiro

Pagamento do salário de dezembro com 4,6% de reajuste

Pagamento do salário de janeiro já reajustado e pagamento de 4,6% 
referente ao retroativo de novembro

5º Dia Útil de Fevereiro

O pagamento do reajuste e do retroativo será feito da seguinte forma:
2.164,48 + 1,8%  +   4,6%  = R$ 2.304,79

1.125,58  + 1,8%  +  4,6%  =  R$ 1.197,93

1.515,50  +  1,8%  +  4,6%  = R$ 1.613,74 

COMO FICAM OS SALÁRIOS
MOTORISTA

COBRADOR

FISCAL

O percentual de 1,8% que era pago separadamente,
agora será definitivamente incorporado ao salário

Foi a categoria que
determinou os rumos
de nossa greve

PASSA DE

PARA
R$ 696,28

R$ 728,26
R$ 28,01 diário para 26 dias trabalhados no mês.
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