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TODOS À ASSEMBLEIA
SÁBADO DIA 10/03 EM ROCHA MIRANDA
Centro Social dos Rodoviários – Estrada do Otaviano nº 404

e 10H00
09H30
(1ª conv)
(2ª e últ conv)

e 11H00
10H30
(1ª conv)
(2ª e últ conv)

RODOVIÁRIOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DO TURISMO

ESCOLAR FRETAMENTO
4+10% no salário
4Tíquete Alimentação
4Cesta Básica
4Plano de Saúde e
Odontológico

PARTICIPE!

4+10% no salário
4Tíquete Alimentação
4Cesta Básica
4Plano de Saúde e
Odontológico
4Fim do Banco de Horas
e da Compensação

VAMOS DEBATER A RENOVAÇÃO DA CCT
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018
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Palavra do Presidente

Aos Companheiros e companheiras rodoviários, em particular, me dirijo aos trabalhadores das empresas de Fretamento e Turismo e do Transporte Escolar. Nossa data-base está chegando e queremos convocar a todos para
cerrarem fileiras com o Sintraturb-Rio na luta para que
a renovação de nossas Convenções Coletivas de Trabalho (CCTs) represente melhorias nos salários e em nossas
condições de trabalho. As pautas principais do Fretamento e Turismo e do Transporte Escolar são as mesmas: (1)

+10% no salário, (2) Tíquete Alimentação, (3) Cesta Básica e (4) Plano de Saúde e Odontológico; e no caso do
Fretamento, temos também, (5) Fim do Banco de Horas e
da Compensação. As pautas são bem parecidas ou quase
iguais, mas o que precisa ser rigoramente igual é a disposição de luta para que a nova CCT de cada categoria seja
melhor daquela que está em vigor atualmente. Vivemos
momentos sombrios! Momentos de retrocesso em nosso
país! As forças do atraso que estão no poder, querem tirar de cena as organizações dos trabalhadores. Eles sabem
que os sindicatos e as centrais sindicais representam uma
força para as reivindicações dos que vivem da venda de
sua força de trabalho, isto é, os trabalhadores. Vejam bem,
vamos refletir! Pra que o golpe na legislação trabalhista,
que rasgou a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho,
na chamada reforma – eu chamo nas minhas entrevistas
de Deforma – trabalhista, possa ter alguma chance de sucesso, o que fizeram as forças do atraso? Incluiram nela, o
enfraquecimento dos Sindicatos e das Centrais Sindicais,
através de mecanismo que reduz o papel dos sindicatos
e sua sustentação financeira, como também das centrais
sindicais. Isso prova, o que o Sintraturb-Rio vem falando

pros rodoviários em sua insistente Campanha “Não fique
só, fique Sócio!”. O trabalhador sozinho é presa fácil dos
patrões, isso é verdade desde que surgiram os “trabalhadores”, lá pelo início dos anos de 1800 na Inglaterra. Foi
a partir dessa constatação, que os trabalhadores criaram
suas primeiras organizações pela necessidade de juntar
forças, igual ao ditado, “uma andorinha só não traz verão”, para ter certeza que o clima vai ficar quente (verão)
é necessário ver nos céus uma grande quantidade de pássaros chegando a um lugar. A tal “deforma trabalhista”
criou vários monstrengos, um deles é o tal “contrato intermitente”, que fere a Constituição, na medida em que, o
trabalhador pode receber menos que um salário-mínimo.
Então, falei tudo isso, para mostrar pros nossos rodoviários que ainda ficam com o pé atrás com seu sindicato,
para somar com a categoria. Só enfrentaremos esses períodos sombrios e de atraso, com a nossa UNIÃO, cada vez
maior. Espero todos vocês no sábado dia 10/3 no Centro
Social dos Rodoviários, às nove horas e meia, o pessoal
do transporte escolar e, às dez e meia, o fretamento e turismo. Unidos somos mais fortes! Vamos botar fé na nossa união. Sebastião José, presidente

ATENDIMENTOS

SAÚDE - Médicos

Ajuda no Detran
Centro Médico Campo Grande

Recorrer de multas, problemas na renovação de sua
carteira de motorista e outras
tramitações no Detran-RJ,
saiba que você terá todo
o apoio do seu sindicato.
Se você ainda não é sócio,

Centro Médico Campinho

LAZER - Centro Esportivo

Sebastião José

venha com a gente!

LAZER - Colônia de Férias

Sede Camerino
- Atendimento Jurídico
segunda a sexta-feira – de 9 às 16H30
Ligue e marque sua consulta
(21) 2524 8026 / (21) 2532 6181
- INSS (Cálculo aposentadoria)
terças-feiras – de 9 às 17H
Atendimento DETRAN
Sede Camerino
de segunda à quinta-feira – de 9 às 17H
Sub-Sede Campo Grande
segunda à quinta-feira – de 9 às 16H
Atendimento Odontologia
Sub-Sede Campo Grande
terças - quintas - sextas – das 8 às 17H
Atendimento Médico
Sub-Sede Campo Grande
Ginecologista - segundas-feiras das 8 às 17H
Pediatra e Clínico - segundas das 13 às 17H
Cardiologista, Reumatologista
e Clínico - quintas das 9 às 13H
Oftalmologista - quartas das 9 às 13H
Dermatologista e Clínico - sextas das 13 às 17H
Urologista e Clínico - terças das 9 às 13H
MARQUE SUA CONSULTA POR TELEFONE
Sub-Sede Campo Grande:
2411 3714 e 2413 1803

TODOS À ASSEMBLEIA
SÁBADO DIA 10/3 EM ROCHA MIRANDA

Centro Social dos Rodoviários - Estrada do Otaviano nº 404

ESCOLAR 09H30 (1ªconv) e 10H00 (2ªconv e últ conv) –FRETAMENTO 10H30 (1ªconv) e 11H00 (2ªconv e últ conv)

