Comunicado Oficial do SINTRATURB-RIO
15 de junho de 2018
A Presidência do Sintraturb-Rio vem à público informar e comemorar que a nossa categoria dos rodoviários –
responsáveis pela operação da frota de ônibus urbanos da Cidade do Rio de Janeiro, está de parabéns pela
mobilização com greve da Campanha Salarial 2018/2019 que quebrou a arrogância patronal e a inércia do setor
público e arrancou conquistas muito importantes, destacamos as principais:
(a) Derrotamos a Reforma Trabalhista ao MANTER EM VIGOR todas as cláusulas – de anos anteriores,
algumas com 40 anos em vigor – ameaçadas de não terem mais validade. TODAS PERMANECEM VÁLIDAS!
Essa foi a mais IMPORTANTE VITÓRIA de nossa greve e mobilização;
(b) Conquistamos o reajuste de 7 % (sete por cento) – que é um pouco maior que a inflação acumulada dos
últimos dois anos, período que não tivemos aumento – que serão pagos em duas vezes, 3,5% (três e meio por
cento) a partir de 1/6 (primeiro de junho) e, mais 3,5% (três e meio por cento) no dia 1/11 (primeiro de
novembro). Apenas a greve foi capaz de dobrar a ganância patronal que tinha oferecido apenas quatro por
cento em duas vezes, praticamente a metade da inflação. No verso confira a TABELA com os valores dos
pisos reajustados e as datas de validade;
(c) A cesta básica foi reajustada em 50% (cinquenta por cento) e passou a partir de 1/6 (primeiro de junho)
ao valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais). Registramos que essa conquista mostra que com mobilização e
greve temos recuperado – ao longo dos anos - o valor dessa cláusula social, lembramos que no ano em que o
Sintraturb-Rio passou a negociar o valor era de míseros oitenta reais. Então, já elevamos a cesta básica em
290%;
(d) Conquistamos também com nossa greve a eleição de um delegado sindical – COM ESTABILIDADE NO
EMPREGO - em cada empresa. A partir dessa vitória será mais fácil manter a categoria informada da luta
sindical;
(e) A greve nos garantiu entrarmos na era tecnológica. Nossa jornada de trabalho será controlada - A
PARTIR DE AGORA - de forma eletrônica. Os patrões que sempre destacaram a necessidade de Rio Card e de
venda eletrônica das passagens, SEMPRE SE RECUSARAM a usar a tecnologia para eliminar erros e
equívocos nos registro de nossas jornadas. E os rodoviários sempre perdiam dinheiro com a falta de horas
trabalhadas. Agora isso é coisa do passado!
Aguardem que nosso Jurídico está terminando o texto da Convenção Coletiva 2018/2019 com o objetivo de
ficar bem claro a aplicação das conquistas da greve e logo que esteja registrada no Ministério do Trabalho
divulgarem para toda a categoria.
Outra iniciativa da Diretoria do Sintraturb-Rio diz respeito a regulamentação do fim da dupla-função e a
volta dos cobradores. O Prefeito Crivella assumiu na negociação para por fim à greve que logo que a gente derrube
a liminar na Justiça - que suspendeu a eficácia da Lei aprovada pelos Vereadores e sancionada pela prefeitura que
pos fim à dupla-função – o prefeito vai fazer a regulamentação da lei. O Sintraturb-Rio já entrou no processo como
terceiro interessado e fará petições para esclarecer à Justiça a necessidade de colocar em prática a Lei.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2018.
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