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Na última sexta-feira, dia 14 de março, 
os trabalhadores e trabalhadoras de nossa 
categoria estiveram na assembleia realizada 
pelo Sindicato dos Rodoviários SP (STERIIISP) 
no CMTC para aprovação da pauta de reivin-
dicações 2014/2015.

Além dos trabalhadores, diversas autori-
dades estiveram presentes, entre elas o vereador 
Orlando Silva (PCdoB), Edivaldo Santiago Silva, 
diretor fi nanceiro do Sindicato dos Condutores SP, 
Valdir de Souza Pestana, presidente da FTTRESP, 
Francisco Ernesto Graminholi, diretor represen-
tante da SPTRANS, Felix de Barros, presidente do 
Sindicato dos Rodoviários de Mogi e secretário 
nacional do ramo de transportes da Força Sindi-
cal, Geraldo Abílio Meireles, Sindfi cot e diretor 
fi nanceiro da CNTTT, o deputado estadual Alcides 
Amazonas (PCdoB), José Aureliano Ribeiro, pre-
sidente da Associação dos Aposentados, Gregó-
rio Poço (presidente do CMTC Clube, entre outros, 
mostrando a força do nosso sindicato.

Toré, secretário de fi nanças do STERIIISP, 
falou sobre a importância da Campanha Sala-
rial e explicou o momento que vive o sindicato, 
reafi rmando que esses avanços só serão con-
quistados se toda categoria permanecer unida.
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Fala presidente

Secretaria da Mulher

Novas Eleições no STERIIISP

Mulheres na Campanha Salarial

Companheiros e companhei-
ras, como todos já sabem em 
cumprimento a decisão judicial, 
iremos realizar novas eleições.

As eleições acontecerão no 
dia 24 de março e é preciso que 
toda categoria vote, legitimando 
novamente a luta dessa diretoria 
em avanços e conquistas para 
toda categoria.

Essa diretoria tem uma his-
tória com todos os trabalhadores 
e trabalhadoras, nossa jorna-

da é marcada 
pela superação 
e por grandes 
vitórias. Foi so-
mente com nos-
so suor e esforço 
de cada um dos diretores e repre-
sentantes que construímos nosso 
sindicato.

Portanto, companheiros e 
companheiras, se quisermos con-
tinuar seguindo em frente, com 
vistas a um futuro promissor, va-

mos votar, novamente, naqueles 
que querem ter a honra de conti-
nuar representando os interesses 
dos trabalhadores em transportes.

Forte abraço,

Francisco Demontier Leite (Tiê)

Presidente

Novas eleições acontecerão no
dia 24 de março e é necessário

que toda categoria vote novamente

Tiê e Toré sempre juntos

Mostrando, mais uma vez, que o Sindicato dos Ro-
doviários SP está empenhado em manter e ampliar o 
espaço da mulher trabalhadora, na última sexta-feira, 
14 de março, a companheira Monique Cristina, nossa 
candidata a Secretária da Mulher Trabalhadora, deu o 
seu recado aos presentes.

A companheira Monique falou aos presentes da 
importância das mulheres trabalhadoras na campanha 
salarial, para que possamos discutir os aspectos e neces-
sidades específi cos da Mulher.
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Campanha Salarial

STERIIISP DÁ O PONTA PÉ INICIAL

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO Já é tradição em nosso sindicato, 
todo dia 12 de outubro realizamos 
uma grande festa para toda 
categoria.
Esse ano, além da festa, 
sortearemos entre todos os 
associados, 03 motos.
Não é sócio? Associe-se e concorra 
você também a uma
belíssima moto.

CONCORRA A 3 MOTOS

Companheiros e companheiras, a 
principal função do sindicato é representar 
vocês, trabalhadores.

Seja na garagem, nos terminais, nos pon-
tos, nos comércios, nas indústrias, em rodadas 
de negociação, nós defendemos você!

Nosso sindicato perde força quando você 
não é  associado, nossa representação fi ca mais 
fraca, favorecendo exclusivamente aos patrões, 

que desejam ver os trabalhadores desunidos.
Uma categoria forte só se faz com a 

união de todos, faça o seu sindicato mais 
forte, procure o sindicato ou o diretor de sua 
garagem e faça a sua sindicalização ou o 
seu recadastramento.

Documentos necessários: Nome da 
mãe, número do PIS, CPF, número e série de 
carteira de trabalho.

Não fi que só, fi que sócio!

Na sexta-feira foi aprovada 
a pauta de reivindicações na as-
sembleia da Campanha Salarial 
2014/2015 e, agora é a vez do 
nosso sindicato entrar em ação.

Sabemos que é um ano difícil, 
temos uma Copa do Mundo para 
acontecer aqui e, ainda, as Elei-
ções Presidenciais, não podemos 
esquecer que no ano passado tive-
mos uma série de manifestações e 
os empresários certamente querem 
descontar em nossos trabalhadores 
e trabalhadoras o aumento que eles 
não tiveram.

Companheiros e companheiras, 
motoristas, cobradores e principal-
mente a manutenção, nossa direção 
é forte e iremos buscar tudo que foi 
aprovado em nossa pauta de reivin-
dicações.

Agora é aguardar as rodadas 
de negociações e permanecermos 
unidos. Somente com a nossa união 
que iremos avançar cada vez mais 
em salários, direitos e conquistas.

Francisco Demontier Leite (Tiê)

Presidente
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NOME DA MÃE NÚMERO DO PIS CPF NÚMERO E SÉRIE CARTEIRA DE TRABALHO

Principais pontos de nossa pauta de revindicação
1. REAJUSTE SALARIAL NO MAIOR ÍNDICE DA INFLAÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2013 À 30/04/2014,

MAIS 8% (OITO POR CENTO) DE AUMENTO REAL

3. CESTA BÁSICA DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO CARTÃO OU SEU VALOR EQUIVALENTE EM ESPÉCIE

5. PLANO DE SAÚDE GRATUITO PARA O TITULAR E 50% DOS DEPENDENTES

7. IMPLANTAÇÃO DO PISO DA MANUTENÇÃO

2. TICKET REFEIÇÃO DE R$ 20,00 (VINTE REAIS) E ONDE FOR MAIOR REPASSAR O REAJUSTE

4. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE R$ 1.600,00 (HUM MIL E SEISCENTOS REAIS)

8. SEGURO DE VIDA PARA TODOS OS TRABALHADORES EM 10 VEZES O PISO SALARIAL

6. PLANO ODONTOLÓGICO GRATUITO A TODA FAMÍLIA

Seu dinheiroCORREÇÃO DO FGTS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Anualmente, a Caixa aplica sobre o va-
lor existente na conta de FGTS de cada traba-
lhador juros de 3% somados à correção pela 
TR (Taxa Referencial). Porém, essa taxa não 
acompanha a infl ação e isso vem prejudican-
do os trabalhadores desde 1999, quando o 
Banco Central mudou a metodoligia de com-
posição da TR, não corrigindo, a partir de en-
tão, os valores do FGTS.

O Sindicato dos Rodoviários SP (STE-
RIIISP) já entrou com uma ação coletiva no 
judiciário determinando que a Caixa Eco-
nômica Federal faça a devida correção e 
você trabalhador  sócio do sindicato só tem 
que trazer alguns documentos, veja quadro 
abaixo.

Ao trabalhador que ainda não é asso-
ciado do STERIIISP, bastar procurar o nosso 
sindicato e associar-se, que entrará também na 
ação conjunta.

STERIIISP ENTRA COM AÇÃO COLETIVA NO JUDICIÁRIO

SÓCIOS: É NECESSÁRIO FAZER O RECADASTRAMENTO E LEVAR ESSES DOCUMENTOS:

DÚVIDAS FREQUENTES
No que consiste o FGTS?
O FGTS consiste em depósitos mensais a cargo do empregador no 

importe de 8% dos vencimentos do trabalhar. O FGTS é corrigido pela 
taxa TR (taxa referencial) do Banco Central do Brasil, acrescidos de 3% 
anuais a título de juros remuneratórios.

Então qual o PROBLEMA?
O problema consiste no sentido que até 1998 a TR refl etia efetivamente a correção monetária do perí-

odo, contudo a partir de 1999 o Banco Central mudou a metodologia de composição da TR. No ano passado 
o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sobre a correção dos precatórios, entendeu que a TR não refl etia 
a correção monetária efetiva do período determinando que fosse utilizado outro índice, como por exemplo o 
INPC/IBGE. Desta forma entendeu-se que como a TR não podia ser usada para corrigir os precatórios, por 
isonomia, também não serve para corrigir nosso FGTS.

O que Fazer?
O STERIIISP já entrou com AÇÃO COLETIVA, para que o Judiciário determine à Caixa Econômica Fede-

ral, que faça a devida e correta correção monetária de todo o período a partir de 1999.
Quem tem direito?
Todo trabalhador com registro na carteira profi ssional a partir 1999. 
O que preciso para ter esse direito?
O trabalhador precisa estar associado ao sindicato, posto que na hora da execução do processo, o mesmo 

terá que indicar os dados dos associados para que a CEF efetue o depósito na conta vinculada do trabalhador.


