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MANTER NOSSAS CONQUISTAS HISTÓRICAS
NÃO ÀS MALDADES DA REFORMA TRABALHISTA
ALÔ?
TODOS LÁ!
Palavra do Presidente
Sebastião José
Todos os trabalhadores – motoristas, cobradores, pessoal do
tráfego e manutenção - nos ônibus
da Cidade do Rio de Janeiro estão
convocados para a Assembleia Geral
da categoria, na próxima segunda-feira,
dia 10/6. O Edital foi publicado no jornal
O DIA e você pode conferir ao lado. É importante que, mais uma
vez, os rodoviários deem demonstração de unidade e fortaleça o
sindicato no processo de negociação da Campanha Salarial de 2019.
O objetivo do governo federal é a desestruturação do movimento
sindical para fazer o jogo dos patrões de retirada de direitos históricos
conquistados em décadas de lutas e mobilizações. Nossa resposta
tem que ser mais união e fortalecimento da unidade. Vamos dar as
mãos, vamos resistir! Nas mobilizações da CCT 2018 conseguimos barrar as maldades da “reforma trabalhista” e impedimos sua
aplicação em nossa categoria. Quando houve a discussão dessa
reforma no Congresso em Brasília, se dizia que após sua aprovação

DIA 10/06/2019
segunda-feira
HORA: 15h30 / 16H00
Local
RUA CAMERINO, 66

teríamos mais empregos e a economia ia melhorar. O que estamos
vendo é o contrário, milhões estão desempregados e outros milhões
desistiram de procurar emprego. Vamos manter erguidas nossas
trincheiras contra a terceirização selvagem, para preservamos as
conquistas históricas de anos de luta dos rodoviários, para impedir
o desumano “contrato intermitente” e o “contrato temporário”.
Queremos manter na íntegra as cláusulas da Convenção Coletiva
de Trabalho que marcam a história do movimento sindical rodoviário. Aguardo você na assembleia! Continuamos a campanha de
filiação de novos sócios visando o fortalecimento da organização
sindical. Também devemos nos ocupar da nossa aposentadoria.
O sindicato está participando de todas as mobilizações – como
mostram as fotos desse jornal - contra a destruição de nosso direito
à aposentadoria. A tal de “nova aposentadoria” vem para dar com o
chicote no lombo dos trabalhadores. Essa chamada “capitalização”
que o governo quer enfiar pela goela dos trabalhadores, aonde foi
aplicada, por exemplo, no Chile, transformou aposentadoria em
“esmola” de um terço apenas do salário mínimo. Dos trinta países
que já experimentaram, mais da metade já voltou atrás. Dia 14 de
junho, vamos dizer para o governo e para os deputados e senadores
um sonoro NÃO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA! Venha com
a gente! Juntos somos mais fortes!
Sebastião José da Silva, presidente.

PREPARAR A GREVE GERAL DIA 14 DE JUNHO
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Pesquisadora desmonta o tal déficit da Previdência

DEPOIS DE DUAS MEGAS MANIFESTAÇÕES PREPARAR A

GREVE GERAL DIA 14 DE JUNHO

SINTRATURB-RIO PARTICIPA DE ATO DIA 30/05

A Nova Central RJ, em conjunto com as demais
centrais sindicais, e com o apoio de movimentos
sociais de todo o país preparam para dia 14 de
junho uma GREVE GERAL contra DeFORMA DA
PREVIDÊNCIA que tem como objetivo ACABAR
com a aposentadoria dos trabalhadores, jogando
todo mundo para a assistência social do governo
ganhando quatrocentos reais (R$ 400). Hoje o
mínimo que o INSS paga para os aposentados é
1 salário minímo (R$ 998). O Presidente Calixto
da Nova Central diz em nota que “a agenda do
governo retira direitos trabalhistas e sociais, ao
mesmo tempo em que busca diversos mecanismos
para estrangular financeiramente as instituições
de ensino e, particularmente, as entidades sindicais - trincheira natural de resistência à esse
desmonte de qualquer resquício de Bem-Estar
Social resultante da Constituição de 1988. Existem motivos de sobra para organizarmos uma
reação à altura desses ataques que atingem a
classe trabalhadora, sua representação sindical
e a própria sociedade”. O Presidente Calixto
conclama a participação dos trabalhadores no dia

14 de junho: “a Nova Central apoia e recomenda
a participação de suas entidades filiadas nesse
movimento paredista”. No portal da NCST - www.
ncst.org.br - tem um notícia que merece ser lida e
que explica que não existe déficit da previdência.
A pesquisadora Denise Gentil destroça os mitos
oficiais que encobrem a realidade da Previdência
Social: “Tenho defendido a ideia de que o cálculo
do déficit previdenciário não está correto, porque
não se baseia nos preceitos da Constituição Federal 1988, que estabelece o arcabouço jurídico
do sistema de Seguridade Social. O cálculo do
resultado considera apenas a receita de contribuição ao INSS que incide sobre a folha de
pagamento diminuindo dessa receita o valor dos
benefícios pagos aos trabalhadores. O resultado
dá um déficit. Essa, no entanto, é uma equação
simplificadora da questão. Há outras fontes de
receita da Previdência que não são computadas
neste cálculo”. Nos dias 15 e 30 de maio, os
trabalhadores e os estudantes foram às ruas com
mais de 3 milhões de participantes. Agora chegou
a hora de pararmos o Brasil no dia 14 de junho.

FIQUE SÓCIO E APROVEITE DOS
CCT 2018/2019
ATENDIMENTOS
NÃO FIQUE SÓ!
FIQUE
SÓCIO!
SERVIÇOS
DO SINDICATO
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Sede Camerino
segunda a sexta-feira- de 9 às 16H30
Sub-Sede Campo Grande
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de segunda à quinta-feira - de 9 às 16H30
Sub-Sede Campo Grande
segunda à quinta-feira - de 9 às 16H30
Atendimento Odontologia
Sub-Sede Campo Grande
segundas - quartas - sextas - das 8 às 17H
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às 17H
Pediatria e Clínico Geral - terças-feiASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
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sócios e não sócios. Os associados terão
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isenções em diversos serviços e preços esPresidente: Sebastião José da peciais
Silva nos outros serviços com atendimento
Centro Médico Campo Grande
Rua Camerino, 66 - CEP 20080-010 – Centro - Rio/RJ personalizado. Os não
associados terão preços
Tel: (21) 2532-6181 e 2524 8026
reduzidos com atendimento
SAIBA MAIS! Acesse sintraturb-rio.org.br
personalizado. Leve sua
identificação da empresa
e/ou carteira de sócio
e, também, as carteiras
de trabalho e carnês do
INSS, se for o caso para
possibilitar uma orientação
correta e efetiva. Além disso,
não esqueça o RG, CPF e
comprovante de endereço.

ACOMPANHE! ACESSE!
https://www.facebook.
com/sintraturboficial
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2411 3714 / 2413 1803
INSS/Cálculo Aposentadoria
Sede Camerino
terça - 9 até 17h
Sub-Sede Campo Grande
quinta - 8 até 17h
Atendimento Jurídico
Sede Camerino
segunda a sexta - 9 até 17h
Sub-Sede
Campo Grande
DETRAN
Estatísticas
quarta
- sexta
- 8 até 17h
apontam
que
oitenta e cinco
Atendimento
DETRAN
por cento (85%)
dos rodoviários
estão penduraSede
Camerino
dos no Detran,
com
suspensão,
segunda
a quinta - 9 até 17h
bloqueio ou cas-

Sub-Sede Campo Grande
segunda a sexta - 8 até 17h
Atendimento Médico
Sub-Sede Campo Grande
Cardiologista e Clínico Geral
segunda - 8 até 17h
Pediatria e Clínico Geral
terça - 8 até 17h
Urologista
segunda - 13 até 17h
Laboratório
segunda a sexta - 8 até 16h
Coleta de Sangue
segunda a quinta - 7 até 10h

CONVENÇÃO
COLETIVA DE
TRABALHO
DIA 10/06/2019 – HORA 15H30 / 16H00
sação de sua CNH (a famosa carteira de
motorista). O Sintraturb-Rio alerta que todos
devem manter seu endereço atualizado junto
ao Detran na Divisão de Habilitação. Fique
atento a chegada de correspondência no
seu endereço. Procure checar diariamente
com as pessoas que moram com você, se o
Correio entregou “algum papel”. É prudente
checar a cada 45/60 dias qual a situação
de sua habilitação (CNH) junto ao Detran.
Se o Correio não chega em seu endereço,
cadastre um novo endereço que o Correio
chegue e mantenha contato com a pessoa
desse novo endereço.

TODOS À ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL: RUA CAMERINO, 66

