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Rodoviário não vai pagar o pato

TERÇA DAS 4 DA MANHÃ ÀS 9 HORAS

SEM TRANSPORTE

MANIFESTAÇÃO POR TODA A CIDADE
QUEREMOS:

(1) 10% de aumento salarial
(2) Salários em dia nas empresas
(3) Garantia do 13° Salário pago

NADA TEMOS A VER COM A GUERRA
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11
PROTESTO
Palavra do Presidente

Sebastião José

Quem manda no Sindicato é a categoria!
Sintraturb-Rio vai organizar o protesto

Companheiros e companheiras rodoviários
- Na próxima terça-feira, 21 de novembro, das quatro da madrugada até às
nove horas da manhã, nossa categoria vai fazer um protesto de cinco horas
para chamar à atenção da sociedade para a situação caótica que estão vivendo os motoristas, cobradores, pessoal de tráfego e manutenção que trabalham
nos ônibus urbanos da cidade do Rio de Janeiro. A crise nos transportes é a
pior de todos os tempos e nossa categoria é a que está pagando o pato. Então vejamos: salários atrasados em empresas que nunca deixaram de pagar,
recolhimento de INSS atrasado, FGTS atrasado, trabalhadores com 2 e até 3
férias vencidas e sonegação de horas extras. E uma guilhotina está pra cair
nos nossos pescoços: paira uma ameaça de passarmos o final de ano, sem o
recebimento do décimo terceiro salário. E pra completar o caos, a categoria
que já perdeu mais de cinco mil empregos esse ano, corre o risco de ver mais
de dois mil empregos irem pro brejo, é que 637 ônibus estão sendo ameaçados pela prefeitura de serem tirados de circulação por ter atingido a idade
de uso, devem ser substituídos por ônibus novos e as empresas não estão se
mostrando em condições de cumprir essa exigência. Quem vai sofrer com
isso? Os trabalhadores rodoviários mais uma vez. É ou não hora de reagir? A
direção do Sintraturb-Rio não tem dúvidas, ou reagimos ou seremos sugados
por essa briga sem data pra acabar entre prefeitura e entidades patronais dos
empresários, com a justiça também envolvida. Não nos cabe dizer quem está
certo, mas apenas colocar uma linha de cal no chão: parem de fazer os rodoviários de “patos”. Não continuaremos a pagar o pato! Chega! Chegamos no
limite. Vamos botar a boca no trombone e denunciar essa calamidade com
os trabalhadores que transportam as pessoas da cidade. Não continuaremos

inertes e imóveis. A decisão de fazer o protesto foi tomada em Assembleia
Geral da categoria, legal e legitimamente convocada, conforme reza a legislação, a Constituição e o estatuto do Sintraturb-Rio. É papel institucional do
sindicato representar todos os filiados e os não filiados, em todas as questões
de interesses coletivos e, cabe a direção sindical a obrigação constitucional
e estatutária de cumprir as decisões e deliberações da categoria, tomadas em
assembleias. Portanto, nosso movimento é legal! Durante as cinco horas de
protesto não haverá transporte na cidade do Rio de Janeiro. Tentamos todos
os caminhos para evitar que tivéssemos que chegar a essa situação. Batemos
às portas da Justiça cobrando a regularização dos pagamentos dos direitos
dos rodoviários, a Justiça decidiu a justeza de nossos pedidos. E o que ocorreu? Nem a Justiça foi respeitada! As empresas continuam sem regularizar a
situação com os rodoviários. Não temos mais saída! Ou vamos à luta ou vamos à luta! Todas as possibilidades foram esgotadas, agora resta a gente concluir se vamos defender a nossa dignidade ou não. Como aceitar um ano inteiro sem reajuste salarial, sem reajuste na cesta básica, vendo companheiros
serem demitidos todo dia, ameaças de mais demissão e sabendo que tem trabalhador rodoviário passando fome, sem receber seus salários e com possibilidade de não receber o décimo-terceiro salário? A nossa solidariedade tem
que falar mais alto agora, os que estão recebendo em dia podem ser a próxima bola da vez, não tem ninguém garantido no caos. Aceitar mais sacrifício
não é possível. A situação não nos deixou outra alternativa do que protestar,
lutar e defender nossa dignidade. Vamos todos juntos protestar na terça, 21/11.
É o que nos restou! Está em nossas mãos e cabeças construir um novo futuro para os rodoviários. Atenciosamente. Sebastião José da Silva, Presidente.

TODOS JUNTOS PARA O BEM DA CATEGORIA
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