Contra a crise! Contra a conspiração da pseudo oposição! Salvamos nossa Convenção Coletiva de Trabalho!

TODAS AS CONQUISTAS SOCIAIS E DIREITOS PRESERVADOS

REAJUSTE TOTAL DE 10%
5% em junho + 5% em novembro

AUMENTO DE 17% NA CESTA BÁSICA

Agora R$ 195, em novembro R$ 210,00

Flagrante da Assembleia da Campanha Salarial 2016. Mobilização e luta não faltaram!
A Diretoria - ouvindo a Comissão de Negociação - acaba de fechar a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 2016. Depois
de intensa mobilização e luta do Sintraturb-Rio e da Comissão - eleita na Assembleia Geral para fazer o acompanhamento
das negociações – foi concluída a Campanha Salarial desse ano. Foram mantidas todas as conquistas sociais e os direitos
acumulados nos últimos anos. Todas as cláusulas da convenção de 2015 foram mantidas. Depois de uma negociação
complicada e exaustiva arrancamos dez por cento (10%) de aumento, pagos em duas parcelas. E melhoramos os valores da
Cesta Básica com um reajuste de dezessete por cento (17%), passando agora para cento e noventa e cinco reais (R$ 195), e
em novembro, pulando para duzentos e dez reais (R$ 210). Muitos podem considerar que não foi nenhuma “brastemp” o que
foi conseguido, mas para àqueles que acompanham as negociações coletivas no país, a situação é bem diferente. Está nítido
que subimos mais um degrau na nossa trajetória de crescente recuperação das perdas passadas. Às vezes, não perder é uma
grande vitória! A situação econômica está muito desfavorável, o desemprego agora chegou a 11% da força de trabalho. Na
maior parte das negociações coletivas, nem a inflação do período, tem sido alcançado. Nos outros acordos dos sindicatos dos
rodoviários pelo país, os índices estão abaixo dos que aqui no Rio de Janeiro, conseguimos. O exemplo mais marcante é o de
São Paulo, com um aumento de apenas 7,5%. A gente sabe e, denunciamos no último jornal, que para os “grupelhos de
oposição”, nada presta, nada serve, nada interessa, apenas seus mesquinhos interesses partidários e ideológicos. Não
mobilizam e torcem para que não haja conquista, defendem o tempo fechado sempre, fogem da luz do sol. Se a situação fica
iluminada aparece o seu diminuto tamanho! Para nós da direção do Sintraturb-Rio interessa avançar sempre. Olhar sempre
pra frente! Não recuar, seguir na mobilização. A nossa luta não pára. A mobilização vai continuar para garantir que essa CCT
2016 que acaba de ser assinada seja cumprida na íntegra. Nós não temos tempo para ficar choramingando pelos cantos. A
Diretoria depois da CCT 2016 vai preparar a próxima inauguração do Centro Social e Esportivo de Rocha Miranda. Vamos
aumentar nosso trabalho por mais associados pra aumentar nossa força. A luta continua! Parabéns, família rodoviária!

CCT 2015 – TABELA DE SALÁRIOS

CCT 2016 – TABELA DE SALÁRIOS

