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Em primeiro de junho de 2018 completamos dois anos sem reajuste

ESTÁ NA ORDEM-DO-DIA DEBATER A

GREVE
POR TEMPO INDETERMINADO

GREVE

GREVE

É HORA DE REAGIR! O MOMENTO É AGORA! TODOS JUNTOS!
Não vamos sobreviver a 3 anos sem aumento

OS PATRÕES E O PREFEITO ESTÃO POUCO SE

LIXANDO PROS RODOVIÁRIOS

Só nos resta a mobilização total!

TODOS À

ASSEMBLEIA

Dia 4/6 – Segunda-feira
Horário: 18 H (2ª conv)
Local: Rua Camerino, 66
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Palavra do Presidente

Meus companheiros e
companheiras rodoviários,
Vou começar dizendo que a nossa
realidade hoje se apresenta apenas
com duas possibilidades: É TUDO
OU NADA! É mobilização ou a
morte da categoria rodoviária! Como
a segunda hipótese não levamos em
conta, nosso único caminho é a MOBILIZAÇÃO TOTAL! Precisamos dar
um choque de realidade na prefeitura
e no patronato. Não aceitaremos em
hipótese nenhuma chegar a 3 anos
sem reajuste. A categoria já perdeu
mais de seis mil postos de trabalho,
são seis mil chefes de família sem ter
o que levar pra casa, para alimentação
de seus filhos. Empresas que pareciam
sólidas, se desmancharam, fecharam
suas portas e não pagaram as verbas
rescisórias devidas aos trabalhadores.
Brigamos na justiça e várias delas
continuaram sem pagar o que devem

aos rodoviários. SENTIMOS QUE
A CATEGORIA ESGOTOU SUA
PACIÊNCIA E APENAS ENTRAR
NA JUSTIÇA NÃO ESTÁ RESOLVENDO. Vivemos historicamente
um momento de retrocesso com a
aprovação da Deforma Trabalhista,
que chega ao cúmulo do absurdo de
permitir o tal “trabalho intermitente”,
isto é, que o trabalhador volte a época
da escravidão, “viver por um prato de
sopa”. Olha a que situação chegamos
de desrespeito, a Câmara de Vereadores (poder legislativo) aprovou uma
lei extinguindo a dupla-função com
o retorno dos cobradores. O prefeito
(poder executivo) sancionou a lei. E uma
lei só entra em vigor se é devidamente
regulamentada (isto é, dizer como será
aplicada). Cadê a regulamentação, Sr.
Crivella? Esse episódio da luta pela
dupla-função mostra muito bem, que
os mecanismos institucionais ditos
normais deixaram de ter efetividade,
isto é, não produz mais os efeitos normais. O que adiante o poder legislativo
aprovar alguma coisa, se o prefeito
não quer obedecer? O mesmo ocorre
com o poder judiciário, levamos as
empresas que demitiram sem pagar
as verbas rescisórias aos rodoviários
à justiça do trabalho, mesmo com
decisão favorável vários trabalhadores
ainda esperam receber seus direitos.
O QUE ESSES EXEMPLOS NOS

MOSTRAM? CHEGOU A HORA
DE MUDAR NOSSO PATAMAR DE
MOBILIZAÇÃO! Contra os ouvidos
mocos e as caras lavadas dos nossos
interlocutores, nos apresentaremos
com a principal arma que o movimento sindical construiu em quase
duzentos anos de lutas: A GREVE!
A jornada de 8 horas foi conquistada
com greve! Todas as melhoria nas
condições de vida dos trabalhadores
no mundo foi conseguida com luta. E
a forma de luta que mais desata nó, é
a greve. Quando o diálogo não surte
efeito, quando até sentar na mesa pra
conversar já não é mais ofertado ao
sindicato, quando chegamos ao nível
da conversa de “cemitério”, aonde
falamos sozinho, chegou a hora de
tomar atitude. Nossos interlocutores
querem derrubar nossa autoestima.
Eles acham que devemos seguir
o comportamento do dito popular
“quem muito se abaixa, os fundilhos
aparece”. Pensam que perderemos o
nosso respeito se sujeitando a abusos e
desrespeitos de todo tipo. Estão enganados! Nossa dignidade está em jogo!
É HORA DE DAR UM BASTA! O
trem da bom senso está desgovernado.
Cabe a categoria rodoviária, dar um
freio de arrumação! Já lá se vão dois
anos sem reajuste! Tudo foi tentado!
Perdemos a conta de quantas vezes
foram solicitadas mesas de negocia-
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ção, quantas pautas encaminhadas,
quantas tentativas de conversar com
o prefeito, diálogos via ministério
público do trabalho foram tentados,
inúmeros pedidos ao Rioônibus para
analisar a situação e o que recebemos?
Nada! Melhor, recebemos NÃO! e
NÃO! O Sintraturb-Rio entende que
foi esgotado todo o arsenal de possibilidades de negociação. Agora temos
que mostrar que a categoria existe
e está unida! Está na ordem-do-dia
debater a GREVE POR TEMPO
INDETERMINADO! O que perderemos em tentarmos esse último
e mais importante instrumento de
luta? Eu respondo: nada! Sem tentar a
GREVE já perdemos o reajuste no ano
de 2017, estamos em vias de perder o
de 2018, seis empresas fecharam, seis
mil rodoviários estão no olho da rua,
ganhamos na justiça e muitos ainda
continuam sem receber suas verbas
rescisórias. O que tínhamos que perder,
já perdemos! Agora é mudar o calibre
do embate! Agora é ampliar a nossa
unidade! Agora é mobilização total,
inclusive chamando os trabalhadores
das demais categorias pra cerrarem
fileiras com os rodoviários. Todos
à Assembleia do dia 4/6, defender
a dignidade da família rodoviária.
Unidos somos mais fortes! Abraços.
Sebastião José, presidente.

CENTRAIS SINDICAIS APÓIAM A LUTA DOS RODOVIÁRIOS
As centrais sindicais no estado do
Rio de Janeiro conclamam seus
sindicatos filiados, dirigentes e sua
militânica ao apoio e solidariedade
à luta dos rodoviários da capital Rio
de Janeiro, que estão completando
em primeiro de junho desse ano,

dois anos sem reajustes em seus
salários e cláusulas sociais. (…) Os
trabalhadores rodoviários são os responsáveis por locomover milhares de
outros trabalhadores no dia-a-dia da
segunda maior metrópole do país, em
condições de trabalho, ainda bastantes

TODOS À

ASSEMBLEIA

precárias e salários incompatíveis com
suas necessidades e responsabilidade
no trânsito caótico do Rio de Janeiro.
(…) Estamos hipotecando inteiro apoio
à decisão que a Assembleia do dia
4/6/18 da categoria, sob o comando
do Sintraturb-Rio, decidir e, caso,

decida pela paralisação envidaremos
todos os esforços para o sucesso da
mobilização. Um por todos, todos
por um! Rio, 23/05/18. CTB/RJ,
Força Sindical/RJ, NCST/RJ (leia a
íntegra da Nota das Centrais em www.
sintraturb-rio.org.br)
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