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SOBRE A NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Transporte Urbano de Passageiros, Carga e Turismo. págs.2 e 3

para aumentar a potência da luta

SINDICATO
ÚNICO
dos Rodoviários do Rio de Janeiro
Juntamos Sintraturb-Rio e Sind Rodov de Carga

SOMOSagoraSINDICATOdosRODOVIÁRIOSdoRIO

Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro
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Sindicato de todos os rodoviários do Rio de Janeiro

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Avançamos ao manter as conquistas históricas da categoria
Continuamos na luta pelos aumentos dos salários e cláusulas sociais
TRANSPORTE DE CARGA/LOGÍSTICA

TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS
A data-base da categoria do transporte de carga e
logística é dia primeiro de maio (01/05/2019). A CCT
- Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020 com o
nosso sindicato ainda não foi assinada pelo sindicato
patronal, mesmo após a assinatura de um aumento pelo
valor da inflação – de 5,07% - com todos os demais
sindicatos de rodoviários da Baixada Fluminense.
Enquanto a CCT não é oficialmente assinada pelo
patronal, o nosso sindicato vem conseguindo assinar
– separadamente - acordos salariais com diversas
empresas. O nosso sindicato está na luta! Estamos
visitando as garagens das empresas que insistem em
não incorporarem esse reajuste de 5,07% nos contracheques dos rodoviários da carga e logística. As fotos
mostram nossa presença – fazendo esclarecimentos
com panfletagem junto aos rodoviários - na empresa
Tranziran, localizada na Penha Circular. Estamos
apelando ao bom senso dos dirigentes do sindicato
patronal para agilizarem a assinatura. A luta continua!

TURISMO/FRETAMENTO
A situação das negociações da categoria
do turismo/fretamento está em compasso
de espera e segue o ritmo das negociações
dos rodoviários do transporte urbano de
passageiros, cuja data-base é dia primeiro
de junho (01/06/2019). Continua em vigor,
a CCT - Convenção Coletiva de Trabalho 2018-2019, no tocante as cláusulas
que contém as conquistas históricas da
categoria. O que ainda falta definir são
as questões do aumento dos salários e as
cláusulas sociais. Logo que se concluam
as negociações no transporte urbano de
passageiros, assinaremos a CCT 20192020 da categoria da turismo/fretamento.
Estamos na mobilização e exigindo pressa
ao sindical patronal Rioônibus

Na campanha salarial desse ano da categoria dos rodoviários do transporte urbano de
passageiros, como nas demais categorias dos
rodoviários do Rio de Janeiro, já tivemos um
ganho, que foi a não aplicação das normas
da reforma trabalhista aprovada no governo
Temer, que de reforma não tem nada e por
isso, dizemos que foi um deforma. Jornada
intermitente, contrato temporário de trabalho e
outras maldades da “deforma” foram vetadas
de serem aplicadas pelos rodoviários no Rio de
Janeiro. Com esse primeiro avanço na mochila
estamos indo atrás dos aumentos dos salários
e da melhoria nas condições das cláusulas
sociais. Temos convivido com a crise do setor
patronal que tem trazido morosidade ao processo de negociação. A decisão da assembleia
da categoria – veja foto ao lado – resultou
na conquista da manutenção das conquistas
históricas escritas na CCT 2018 que permancem em vigor. Abaixo mostramos os ofícios
recebidos do sindical patronal Rioônibus, a
imagem de nº1, o ofício de 30/05/19 pedindo
que a CCT 2018 fosse prorrogada por trinta
dias, fizemos contra-proposta que FIQUE EM
VIGOR ATÉ A ASSINATURA DE OUTRA,
nas imagens de números 2 e 3, registram a Ata
comprovando que a assembleia foi vitoriosa.
Nessa, ata datada de 17/06/2019, o sindicato
patronal aceita a decisão da assembleia. Agora
nossa luta continua pelo reajuste salarial e
pela melhoria das cláusulas sociais.

BARRAMOS A REFORMA TRABALHISTA NA CATEGORIA DOS RODOVIÁRIOS DO RIO
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FIQUE SÓCIO E APROVEITE DOS
NÃO FIQUE SÓ!
FIQUE
SÓCIO!
SERVIÇOS
DO SINDICATO
LAZER
- Centro Esportivo
ATENDIMENTOS
DIRETORIA
SAÚDE DOS
EM AÇÃO
ASSOCIADOS
TEM PRIORIDADE!

MARQUE SUA CONSULTA POR
TELEFONE
Sede Camerino
2524 8026 / 2532 6181
Sub-Sede Campo Grande
2411 3714 / 2413 1803
INSS (Cálculo aposentadoria)
Sede Camerino
Dentista
terças-feiras - de 9 às 17H
Atendimento Jurídico
Sede Camerino
segunda a sexta-feira- de 9 às 16H30
Sub-Sede Campo Grande
quartas-feiras – 8 às 17H
Atendimento DETRAN
Sede Camerino
LAZER
- Colônia de Férias
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
terças-feiras – quintas - das 8 às 16H
Oftalmo
Atendimento Médico
Sub-Sede Campo Grande
Ginecologista - segundas-feiras das 8
às 17H
Pediatria e Clínico Geral - terças-feiASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA
ras das 8 às 17H
Houve
um aumento significativo de rodoviários
Cardiologista e Clínico Geral que buscam o sindicato para entender e buscar
segundas-feiras das 8 às 17H
os seus direitos junto à previdência social,
Oftalmologista - quartas-feiras das 9
seja relativo a aposentadoria, afastamento
Cartilha CCT 2018/2019 - ago/18
às 13H
por doença e acidente, contagem de tempo
Produção:
Jornalista
Dermatologista
e Clínico
Geral -Moysés Corrêa (JP26744RJ)
especial, etc. Agora ampliamos o atendimento
quartas-feiras
das 13 às 17H
Editoração
Eletrônica: Fernando Teixeira
previdenciário para todos rodoviários, para
Urologista - quintas-feiras
das
8
às
12H
sócios e não sócios. Os associados terão
Responsável: SINTRATURB-RIO
isenções em diversos serviços e preços esPresidente: Sebastião José da peciais
Silva nos outros serviços com atendimento
Ótica
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
Sede Maia Lacerda
segunda a sexta - 8 até 17h INSS, se for o caso para
possibilitar uma orientação
2524 8026 / 2532 6181
Atendimento Médico
correta e efetiva. Além disso,
não esqueça o RG, CPF e
Sub-Sede Campo Grande
Sub-Sede Campo Grande comprovante de endereço.

CCT 2018/2019

Palavra do Presidente
Sebastião José

Categoria unida
pra enfrentar o tsunami da
retirada de direitos

ACOMPANHE! ACESSE!
https://www.facebook.
com/sintraturboficial

ATENDIMENTOS

MARQUE SUA CONSULTA POR TELEFONE
2411 3714 / 2413 1803
INSS/Cálculo Aposentadoria
Sede Maia Lacerda
terça - 9 até 17h
Sub-Sede Campo Grande
quinta - 8 até 17h
Atendimento Jurídico
Sede Maia Lacerda
segunda a sexta - 9 até 17h
Atendimento DETRAN
Sede Maia Lacerda
segunda a quinta - 9 até 17h
Sub-Sede Campo Grande
segunda a quinta - 8 até 17h
Atendimento Odontologia
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 - 7 até 16h
Coleta de Sangue
segunda a sexta - 7 até 10h
Ginecologista
segunda - 8 até 17h
Dermatologista/Clínico Geral
quarta - 13 até 17h
Exame de vista/Ótica
segunda - 9 até 15h

Companheiras e companheiros
rodoviários,
A categoria rodoviária do Rio de
Janeiro resolveu tomar uma atitude
firme diante da tentativa do governo
de acabar com os sindicatos, para não
ter oposiçãoDETRAN
ao tsunami da retirada de
direitos. Em
assembleia geral no dia
Estatísticas
apontam que
25/06/2019
oitentaveja
e cinco a foto no alto e na
por cento (85%)
capa - consagrou
dos rodoviáriosa união de todos os
estão pendurarodoviários
dos num
no Detran,ÚNICO E COESO
suspensão,
sindicato, com
aprovando
a ampliação do
bloqueio ou cassação
de
sua
CNH
(a famosa
carteira dedo
leque de representação
sindical
motorista). O Sintraturb-Rio alerta que todos
devem
manter
seu
endereço
atualizado
junto
Sintraturb-Rio,
que passou a repreao Detran na Divisão de Habilitação. Fique
a chegada de
no
sentar “os atento
motoristas
e correspondência
trabalhadores
seu endereço. Procure checar diariamente
com as de
pessoas
que moram com você,
se o
em empresas
transporte
de
pasCorreio entregou “algum papel”. É prudente
a cada 45/60de
dias logística
qual a situação e
sageiros, checar
de cargas,
de sua habilitação (CNH) junto ao Detran.
Se o Correio
chega em seu endereço,
diferenciados
no não
município
do Rio
cadastre um novo endereço que o Correio
de Janeiro”.
assembleia
também
chegueA
e mantenha
contato com
a pessoa
novo endereço.
aprovou adesse
mudança
nos estatutos
e na denominação do sindicato. A
efetivação dessas mudanças será
consumada com a antecipação das
eleições. Agora vamos lutar com
mais força contra os retrocessos
patrocinados pelo governo federal
de retirada de direitos dos trabalhadores e destruição da representação
sindical. Estamos fazendo como o
poeta Paulo César Pinheiro disse:
“Você corta um verso/eu escrevo
outro. Você me prende vivo/ eu
escapo morto. De repente olha eu
de novo”. Vamos virar essa pressão
contra os que querem esmagar nossa
capacidade de luta. Precisamos de

mais 3.000 associados num curto
espaço de tempo e contamos com
cada um da família rodoviária. Nesse
novo quadro, estamos preparando a
melhoria dos serviços para os associados. Teremos um posto avançado
para facilitar a consulta e cálculos da
previdência social, mesmo para os que
não tenham tempo de aposentadoria
devem comparecer. O departamento
jurídico vai passar a prestar serviços
jurídicos nos casos de família, civil,
trabalhista e criminal. Leia as páginas
2 e 3, e fique sabendo tudo sobre as
negociações salariais.
Briga por aposentadoria
agora é no Senado
A luta continua contra a extinção da
aposentadoria dos trabalhadores. O
texto passou na câmara dos deputados
e está agora com os senadores. A nossa
pressão precisa continuar. A luta não
está perdida. O Senado tem apenas
81 senadores, na câmara são 513
deputados. Pressionar 81 é muito mais
fácil. Cada Estado tem 3 senadores,
portanto, devemos fazer pressão
em cima dos senadores do nosso
Estado do Rio de Janeiro: Romário
(romario@senador.leg.br), Flávio
Bolsonaro (sen.flaviobolsonaro@
senador.leg.br) e Arolde de Oliveira
(sem.aroldedeoliveira@senador.
leg.br). Abraço. Sebastião José,
presidente.

CONVENÇÃO
COLETIVA DE
TRABALHO

