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Contra o arrocho, vamos à luta!

na virada do ano
cesta básica
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AUMENTO DE

R$ 20
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10% nos salários
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JORNAL SINTRATURB-RIO – Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro

SINTRATURB-RIO: O PORTO SEGURO DOS RODOVIÁRIOS! EM 2018 + SERVIÇOS + LUTAS
ATENDIMENTOS
- Atendimento Jurídico
Sede Camerino
segunda a sexta-feira
de 8H30 às 16H30 (agendado)
Ligue e marque sua consulta
(21) 2524 8026 – (21) 2532 6181
INSS
(Cálculo aposentadoria)
terças-feiras de 9 às 16H30
Atendimento DETRAN
Sede Camerino
de segunda à quinta-feira de 9 às 16H30
Sub-Sede Campo Grande
de segunda a quinta - de 9 às 16H30
Atenção! Quem tem recurso de multa no
sindicato, comparecer para tirar a
certidão de pontuação
Atendimento Odontologia
Sub-Sede Campo Grande
segundas - quartas - sextas das 8 às 17H
terças – quintas das 8 às 16H
Atendimento Médico
Sub-Sede Campo Grande
Ginecologista - segundas-feiras das 8 às 17H
Pediatra e Clínica - terças das 8 às 17H
Cardiologista e Clínico - segundas das 8 às 17H
Oftalmologista – quartas das 9 às 13H
Dermatologista - quintas das 8 às 12H
Urologista - quintas das 8 às 12H
Laboratório – de segunda a sexta das 8 às 16H
Coleta de Sangue – de segunda a sexta
das 8 às 10H
Ótica – de segunda a sexta das 9 às 16H
MARQUE SUA CONSULTA POR TELEFONE
Sub-Sede Campo Grande:
2411 3714 e 2413 1803

INSS – APOSENTADORIA

EXAME TOXICOLÓGICO

LABORATÓRIO

DENTISTA

ELETROCARDIOGRAMA

COLÔNIA DE FÉRIAS
ÓTICA

NOVEMBRO AZUL

RECICLAGEM DE CNH

DETRAN – RECURSO DE MULTA

SERVIÇOS

ÓTICA
DENTISTA
PEDIATRIA
ADVOGADO
UROLOGISTA
LABORATÓRIO
CLÍNICA GERAL
CARDIOLOGISTA
GINECOLOGISTA
OFTALMOLOGISTA
DERMATOLOGISTA
COLETA DE SANGUE
COLÔNIA DE FÉRIAS
RECICLAGEM DE CNH
ELETROCARDIOGRAMA
EXAME TOXICOLÓGICO
CLUBE – LAZER E
ESPORTES
DETRAN – RECURSO
DE MULTA
INSS – CÁLCULO DE
APOSENTADORIA
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Palavra do Presidente

Dezembro • 2017
Sebastião José

Podemos morrer de pé, mas não viveremos de joelhos!

GREVE DIA 31 COMO REAÇÃO AO DESRESPEITO

Companheiros
e companheiras
rodoviários
Esse ano que está encerrando - 2017
– para nossa categoria talvez tenha
sido o pior da história dos trabalha-

dores rodoviários de nossa cidade.
Para onde se olhar, só vemos crise: é
a econômica, a política, a crise moral, inclusive crise de representatividade no setor patronal e, uma verdadeira tragédia no transporte público,

JUSTIÇA: AÇÕES PARA COBRANÇA DOS SALÁRIOS
CONSORCIO SANTA CRUZ

NÚMERO PROCESSO

SITUAÇÃO DO PROCESSO

PÉGASO

0100456-57.2017.5.01.0050

AGUARDA SENTENÇA. DÉBITOS REGULARIZADOS

CONSORCIO TRANSCARIOCA

NÚMERO PROCESSO

SITUAÇÃO DO PROCESSO

LITORAL RIO

0100445-86.2017.5.01.0063

BLOQUEADO 50% DO QUE É DEVIDO. SERÁ
PEDIDO BLOQUEIO IMEDIATO DAS CONTAS

CONSORCIO INTERNORTE

NÚMERO PROCESSO

SITUAÇÃO DO PROCESSO

TRANSPORTE VG

0100457-03.2017.5.01.0063

CONTA BLOQUEADA SUFICIENTE PARA PAGAR.
AGUARDANDO BUROCRACIA PARA LIBERAÇÃO

AMERICA

0100441-49.2017.5.01.0063

ESPERANDO PAUTA PRA TENTAR ACORDO

MADUREIRA CANDELÁRIA

0100452-20.2017.5.01.0050

BLOQUEADO R$ 31.000,00. DÍVIDA DE R$ 1,4 MILHÃO.
PEDIDO BLOQUEIO IMEDIATO DAS CONTAS

CONSORCIO INTERSUL

NÚMERO PROCESSO

SITUAÇÃO DO PROCESSO

TRANSPORTE
SÃO SILVESTRE

0100435-42.2017.5.01.0063

BLOQUEADO R$ 290.000,00. DÍVIDA PASSA DE R$ 6
MILHÕES. PEDIDO BLOQUEIO IMEDIATO DAS CONTAS

VILA ISABEL

0100437-12.2017.5.01.0063

NÃO TEVE ACORDO. AGUARDA SENTENÇA DO JUIZ

ESTRELA AZUL

0100440-64.2017.5.01.0063

NÃO TEVE ACORDO. SENTENÇA CONDENOU A
EMPRESA E O CONSÓRCIO. AGUARDA RECURSOS

Contra o arrocho, vamos à luta!

na virada do ano

levando um sofrimento sem precedentes para a família rodoviária. Tudo isso
somado contribuiu para a eliminação
de inúmeros postos de trabalho e uma
precarização terrível nas relações de
trabalho. Além de não termos obtido
êxito – até agora – no que diz respeito
a aumento salarial, aumento da nossa
cesta básica, ou seja nenhum aumento ocorreu nesse ano para os trabalhadores, só perda. E o pior, a gente não
tem uma perspectiva muito promissora. É urgente que a categoria se levante contra essa situação! A condição mínima de mudança da situação
passa por chamar à atenção da opinião pública, das autoridades, para o
drama vivido pelos motoristas, cobradores, pessoal do tráfego e manutenção. O que em resumo está em jogo,
é a existência minimamente digna de
nossa categoria, o que está em jogo
é a nossa DIGNIDADE. E dessa não
podemos abrir mão NUNCA, aconteça o que acontecer. Podemos morrer
de pé, mas não viveremos de joelhos!
Chegou a hora da nossa reação! Chegou, mais do nunca, a hora da união
na LUTA! Vou enumerar alguns casos que servem de exemplos desse ano
trágico, que foi pra nós: (1) número
elevado de perda de postos de trabalho dos nossos companheiros, vamos
chegar agora no final do ano a quase
seis mil desempregados; (2) quando
a gente fala que não tivemos reajuste
salarial, o que a gente teve na prática
foi uma redução de salários. As empresas que pagavam horas extras no
contracheque pararam de fazer isso,
e os rodoviários que já estavam acostumados a ter aquele valor no final do
mês, ficaram sem essa remuneração,
demonstrando na prática que houve
uma redução de salários, e isso é muito mais grave; (3) O sindicato encampou as lutas dos rodoviários empresa
por empresa, não tenho conhecimento de nenhuma outra entidade sindical
que tenha demandado tanto na Justiça como o nosso Sintraturb-Rio, são
ações de cumprimento da convenção
coletiva e ações de regularização de
salários (veja o quadro das ações nessa página). (4) ação política e jurídica
contra a dupla-função, que ocasionou
– foi um fato muito positivo - a aprovação (placa 40x1) na Câmara dos Vereadores de projeto de lei que extingue a dupla-função e que esperamos
seja sacionado pelo Prefeito o quanto
antes; (5) também tivemos que amargar, nesse final de ano principalmente,

essa situação caótica de companheiros sem receber o 13º salário; (6) nós
tivemos também na esfera federal, o
Código Brasieliro de Trânsito sendo
alterado pra pior, com a supressão do
direito de defesa dos companheiros,
nós temos uma parte significativa da
categoria, com a ameaça de perder seu
emprego e até ser demitido por justa-causa; (7) a tragédia que foi a reforma trabalhista, para os trabalhadores
rodoviários; (8) e pensa que acabou?
Está na ordem do dia, em Brasília, ainda nesse final de ano, mais um golpe
na classe trabalhadora, que é a chamada Reforma da Previdência, que nada
mais é que a retirada de direitos dos
trabalhadores para favorecer os bancos que querem abocanhar o mercado
de previdência complementar. Portanto, como vimos nesse pequeno balanço, nós temos todos os motivos e todas as razões para reagirmos e a data
escolhida para a reação foi uma data
oportuna, uma data em que a categoria
não tem muito o que comemorar – 31
de dezembro. Queria parabenizar os
rodoviários que foram a Assembleia
e representaram bem toda a categoria
ao aprovarem uma proposta que surgiu
das bases: paralisação, greve de repúdio a tudo que está acontecendo com
a nossa categoria, exatamente no dia
31 - na virada do ano - que os trabalhadores rodoviários vão reagir. E não
existe data melhor pra complementar
essa reação, do que ficar na passagem
do ano com nossos familiares. Então,
pelo menos isso, eu espero que a categoria tenha unidade, vamos buscar
a unidade de todos, pra que esse nosso movimento dê a oportunidade pra
que passemos um ano de 2018 com
mais dignidade, sermos tratados com
mais respeito, sermos respeitados pela
população, pelos usuários, pelo poder
público, um respeito que nossa categoria merece, afinal não há desenvolvimento na cidade, não há transporte
seguro na cidade com o sucateamento
do setor, com a precarização dos direitos dos trabalhadores rodoviários.
Vamos iniciar o ano de 2018, com os
braços cruzados, dando uma resposta
à altura ao desrespeito com que nossa
categoria foi tratada no ano de 2017.
Conto com a participação de cada um
membro de nossa categoria. Rodoviário
merece respeito! Rodoviário tem dignidade! Vamos à luta! Cruzar os braços na virada do ano! Atenciosamente.
Sebastião José da Silva, Presidente.

