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Sindicato vai entrar na Justiça exigindo
cumprimento da Convenção Coletiva
O
presidente
Buda comenta em
sua Palavra (página
3) e na história-em-quadrinhos (página
8) uma situação que
seria até engraçada,
“se não trouxesse
tantos
prejuízos
para os rodoviários”.
É que as empresas
exigem o cumprimento de todas as
nossas obrigações
profissionais, mas,
em troca, não cumprem várias de suas
próprias obrigações
patronais.
“Essa situação
vai mudar, diz o companheiro Buda, devidamente
apoiado
pelo vice-presidente
Nazareno,
pelo
diretor-procurador

cumprimos nossas
obrigações, por que
as empresas não
fazem o mesmo?”

Em reunião no Sindicato, o presidente Buda, o vice Nazareno, o diretor procurador Silvio Santos e o assessor
jurídico Dr. Gustavo Palladino discutem o desrespeito sistemático das empresas aos direitos adquiridos dos rodoviários. Não estão descartadas as ações de cumprimento, com pedido de indenização por DANO COLETIVO, na
Justiça do Trabalho.

Silvio Santos, pelos
assessores jurídicos
Dr. Gustavo Palla-
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dino e Dr. César
Catão e todos os
demais diretores e

advogados do Sindicato. “Não dá para
ver nossos direitos

serem
sistematicamente
desrespeitados! Se nós

O
presidente
lembra que na atual
Convenção Coletiva
os
trabalhadores
que tiverem seus
direitos desrespeitados poderão RECEBER, além do respeito devido e das
diferenças salariais
porventura existentes, uma MULTA que
o Sindicato vai colocar na ação, a título
de DANO COLETIVO, no valor de
R$ 1.000,00 (MIL
REAIS), por rodoviário!

Leia mais nas
páginas 3 e 8.

DIA DO RODOVIÁRIO
Foi uma comemoração sensacional!
O Sindicato distribuiu
mais de 50 prêmios
– alguns bem valiosos – sorteados entre
os que estavam presentes. Além de tudo
tínhamos a comemorar as grandes conquistas recentes e
conversamos
muito
sobre as próximas
lutas. Na foto ao lado,
um aspecto do Salão
de Festas, com os
companheiros acompanhando todos os
passos dos sorteios.
Confiram outras fotos
nas páginas 4 e 5.

NOVA

LIMPA IGUAÇU

Os rodoviários de Nova Iguaçu também querem uma cidade
mais limpa, mais higiênica e mais bonita. Leiam na página 6.

Prêmio Vocação Rodoviário 2011

Empregados são homenageados pelo
tempo de serviço prestado à Master

O

Prêmio Vocação Rodoviário é uma festa
que acontece
todos os anos
na Master e premia os funcionários que fazem 15, 25 e 30
anos de serviços prestados
à empresa. A empresa afirmou, em material distribuído
à imprensa, “acreditar que,
para ser rodoviário, é preciso
existir vocação”. Esclarece
que, nos dicionários, a palavra vocação significa talento,
escolha, chamado, ou seja,
pessoas que são destinadas a exercer determinada
atividade e que amam o que
fazem e o fazem com qualidade.
“Na
prática”,
ainda
segundo a Máster, “é um
pouco mais do que isso.

Junto com o chamado vocacional o empregado deve ter
a capacidade de trabalhar em
grupo, ser cortês e ter responsabilidade. Junto com o
dom e com o talento, devem
vir os valores da honestidade
e do comprometimento”.
Neste ano foram 11
rodoviários homenageados,
da Manutenção, Administração e Operação. A premiação aconteceu na tarde do
dia 26 de julho em um salão
de festas em Vilar dos Teles,
com a presença de diversas
entidades do Setor. Nosso
Sindicato, como representante da categoria, não
poderia faltar. Estavam lá o
presidente Buda, o vice-presidente Nazareno, e a Dra.
Vilma Seljan, advogada do
nosso Jurídico.

Conheça os
homenageados:
Por 25 anos de Master,
foi homenageado o companheiro Nilson Cardoso de
Aguiar Filho, Cobrador.
Por 15 anos de Master, foram homenageados os
companheiros Cláudio José
dos Santos, Motorista Júnior;
Edmilson Batista Cavalcanti,
Eletricista; Elias Leal da Silva,
Cobrador; João Ricardo Lima
de Moraes, Motorista; Jorge
Moreira Alfena, Cobrador;
José Antônio dos Santos, Eletricista; José Firmino do Nascimento, Motorista da Administração; Sérgio de Jesus
Pimentel, Pintor; Sérgio Henrique Ferreira Ricardo; Assistente Administrativo e Sérgio
Luiz Lopes Oliveira, Caixa.

O vice-presidente Nazareno, o presidente Buda e o
sr. Francesco, da Master.

DIA DO RODOVIÁRIO
A Master também comemorou o Dia dos Rodoviários, com
a presença do presidente Buda, do vice Nazareno e do diretor
Winston. Nossos representantes fizeram questão de cumprimentar os dirigentes da empresa pelo respeito que demonstram
a seus empregados. “Gostaríamos”, disseram nossos diretores,
“que todas as empresas rodoviárias seguissem esse exemplo.”

Órgão Oficial do Sindicato dos Rodoviários de Nova Iguaçu e Região, cuja
Diretoria Efetiva é: Joaquim Graciano da Silva, Presidente; Omar José
Gomes, 1º Vice-Presidente; Nazareno Alves Divino, 2º Vice-Presidente;
Antonio Assis da Anunciação, 1º Secretário; Delma Fernandes dos Santos,
2ª Secretária; Guilhermino Quarterolli Fernandes, 1º Tesoureiro; José Cândido, 2º Tesoureiro; Samuel Pacífico, Diretor de Patrimônio; Nilo Sérgio Dias
Rodrigues, Diretor Social; Elias Soares Ramos, Diretor de Relações Públicas e Sílvio Santos Barbosa, Diretor Procurador. Suplentes: Valdir Ferreira
Valente; Winston das Neves Oliveira; Edmilson Barbosa de Souza; Ronaldo
Borges, Márcio dos Santos Mendes; Luiz Fernando da Cunha; Jean Carlos
de Souza; Alberto Ferreira de Araújo; Edivaldo Bezerra de Souza; Ribamar
José Anastácio Fontoura da Silva e José dos Santos. Conselho Fiscal Efetivo: Genildo Mariano de Lima; Pedro Figueira Junior e Valdenir da Silva
Gaudard. Conselho Fiscal Suplente: Waldemar Tibúrcio dos Santos Filho;
Nélio dos Santos Silva e Gilberto Nunes da Silva. Representantes Efetivos
junto à Federação: Joaquim Graciano da Silva e Regina Lima de Oliveira.
Suplentes: Paulo Cezar de Souza e Eljo da Silva Garcia.
Sede Própria: Rua Antônio Rabello Guimarães 329, Centro, Nova Iguaçu,
RJ. CEP: 26216-140. Fone (0xx21) 2767.2048. Endereço eletrônico: sttrni@
hotmail.com. Base Territorial em São João do Meriti, Nilópolis, Belford Roxo,
Mesquita, Queimados, Japeri, Paracambi, Miguel Pereira, Engº Paulo de
Frontin, Mendes, Rio das Flores, Vassouras, Paty de Alferes, Itaguaí, Seropédica e Mangaratiba.
Jornal de Circulação Dirigida e Distribuição Gratuita aos Rodoviários. Tiragem: 5.000 exemplares. Diretor-Responsável: Joaquim Graciano da Silva,
Buda. Produção e Editoração: Profiteor Assessoria Sindical S/C Ltda., fone
(031) 3271.9991. Jornalista-Responsável: Marco Antônio Vale Gomes
(Reg. Prof. MTE/DRT/MG 3.515 JP). Assistente de Comunicação: Janaína
Santos. Diagramação: Jairo C. Ribeiro. História em Quadrinhos: Desenhos:
Jarbas Lopes. Textos: Marco Antônio Vale Gomes. Fotos: Arquivo do Sindicato. Impressão: Fumarc.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Venha a nós, tudo...
Vosso reino, nada...
Companheiras e companheiros:

nais e sites... É o cúmulo
da cara-de-pau...

A situação poderia
até ser engraçada, ou ridícula, se não prejudicasse
tanto os rodoviários. Estou
falando da mania das
empresas de exigir dos trabalhadores o cumprimento
de todas as nossas obrigações, enquanto eles não
cumprem quase nenhuma
de suas.

. Os
cobradores
devem começar o trabalho com, pelo menos,
R$ 30,00 (fornecidos pela
empresa) para troco.

Vamos ver
alguns exemplos.

1

. Se alguém faltar ao
serviço, por doença, e
não levar o Atestado Médico
em 24 horas perde o dia,
não perde?

2
3

. Se chegar atrasado,
perde o dia, não perde?

. Se um cobrador
errar o troco, paga a
diferença, não paga?

4

. Se um motorista for
multado, paga a multa,
não paga?

Mas quando se trata
de suas próprias obrigações, as empresas agem
de maneira bem diferente.

3

Continuamos
pagando pelos
assaltos

4

Vejam o caso da
“PONTE COBERTA”

. A empresa não
pode trocar de fornecedor da Cesta Básica ou
do Tíquete Refeição sem
ouvir o Sindicato (que, por
sua vez, ouvirá os trabalhadores envolvidos).
Vamos conferir.

1

. Mandam o motorista júnior dirigir ônibus com mais de 28 lugares.

2

. Falando ainda do
motorista júnior, a exigência legal para sua contratação é que ele seja
funcionário da empresa,
há mais de 120 dias, como
cobrador, manobreiro, fiscal, etc., desde que tenha
a Carteira de Habilitação
“D”. A Lei exige ainda
que ele seja treinado
na empresa. Hoje sabemos de empresas que
até anunciam vagas para
motoristas júniores em jor-

5

. Turno Único – Os
rodoviários têm que
concordar, por escrito,
tanto para começar, como
para encerrar esse sistema de trabalho. (Veja
história em quadrinhos, na
página 8.)

6

Estou sendo informado, também,
que várias empresas não deixam os
cobradores registrarem o assalto, através de BO-Boletim de Ocorrência ou de
outro meio, para poderem cobrar – mais
tranquilamente – do cobrador assaltado.
Considero isso mais que um absurdo: é
um verdadeiro descalabro, um desrespeito ao ser humano!

7

Para comprovar essa denúncia,
estive no GRUPO PONTE COBERTA,
para conversar a respeito de um caso
real. Pois não é que o sr. Arnaldo, que
falava pela empresa, disse que isso era
“normal” e que “continuaria cobrando”?

. Hora Refeição – As
empresas exigem o
cumprimento da Cláusula,
mesmo depois de decisão
do TST-Tribunal Superior
do Trabalho anulando-a.
. Nos ônibus tipo “frescão” e “tarifa A”, as passagens devem ser vendidas
nos terminais. O motorista
só pode receber no trajeto.
Isso não acontece.

Será que o Sindicato terá que entrar
na Justiça para exigir o cumprimento
da Convenção Coletiva?
A conclusão do que
falei acima é que o Sindicato, mesmo não preferindo
essa alternativa, vai acabar
tendo que entrar na Justiça
com AÇÕES DE CUMPRIMENTO para exigir o respeito devido àquilo que foi
negociado.
Sei muito bem que os
tempos do sindicalismo de
confronto já ficaram para
trás, mas isso só se houver
entendimento entre as partes. Cada lado precisa res-

o rodoviário em marcha

peitar o outro. O que vemos
hoje são os rodoviários respeitando as empresas e as
empresas (a maioria) desrespeitando os rodoviários...
Hoje temos uma cláusula na Convenção que
prevê multa de R$ 1.000,00,
a favor do rodoviário que
estiver sendo espoliado em
seus direitos. Mas é em
casos individuais. Em casos
coletivos, como o descumprimento da Convenção, o
Sindicato vai pedir indeni-

Mesmo depois de várias denúncias
em nosso jornal, os cobradores continuam sendo obrigados a pagar pelos
assaltos que sofrem quando, na verdade,
deveriam é ser indenizados pelo dano
sofrido.

zação por DANO COLETIVO, no mesmo valor de
R$ 1.000,00 por trabalhador atingido. Já pensaram?
Uma empresa com 500 trabalhadores (por exemplo)
que descumpre uma cláusula da Convenção pagará
uma multa total, a favor dos
rodoviários, de QUINHENTOS MIL REAIS!

Bem, para responder a esse caso, já
determinei ao Jurídico que instaure Ação
Judicial contra a empresa, interpelando-a
sobre as palavras autoritárias e desrespeitosas. E o trabalhador atingido, além
de não pagar pelo assalto sofrido, ainda
vai receber os R$ 1.000,00 previstos na
Cláusula 25ª da Convenção Coletiva!
Um abraço do
Joaquim Graciano da Silva, BUDA
Presidente do STTRNI

Senhores empresários:
depois não venham reclamar, dizendo que não foram
avisados!
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Muita confraternização e 5
.
A equipe da Salutran

Os 50 brindes de categoria ﬁcaram em exibição desde o início da festa. Muitos rodoviários estiveram por lá, fazendo “ﬁgas” e “rezando baixinho” para ganharem este ou aquele...

O pessoal da São

O presidente Buda com um grupo de rodoviários que “conferiam” os
brindes a serem sorteados.

Da esquerda para a direita, os diretores Assis, Zezinho, Sílvio e
Winston se esmeram no atendimento à Família Rodoviária que queria tomar um refrigerante ou uma cerveja.

A equipe da Tinguá.

D. Regina e Jeniffer, esposa e neta do presidente Buda.

O diretor Guilherme, o presidente Buda e a companheira Solange,
uma das primeiras funcionárias do Sindicato. Ele está conosco desde
os tempos do presidente “Santo Antônio!”

O time da Master c

O companheiro “Jamaica”, o companheiro Buda, e o cantor Luiz Carlos que tem um repertório incrível, além de, é claro, cantar muito bem.
Quem quiser contratar o Luiz Carlos para alguma comemoração particular, pode ligar para o _______________. O show vale a pena!
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O sorteio de todos os brindes foi feito pela criançada que estava
presente à Festa.

os jogadores
Os campeões foram
Parabéns a todos.

o rodoviário em marcha

50 belos brindes sorteados
N

este ano o Sindicato resolveu “arrasar” no sorteio de
brindes por ocasião do DIA
DO RODOVIÁRIO. Foram
50 brindes de alta qualidade, desde geladeiras até
cestas básicas, passando
por tv’s em cores, computadores, bicicletas, etc.
Houve também a tradicional gozação nos homens
que ganhavam os ferros de
passar roupa...
O companheiro Omar, presidente da CNTTT e vice-presidente do
nosso Sindicato, também prestigiou o evento.

Antes do dia da festa,
pensava-se em concentrar o
sorteio em um carro “zero”.
Mas o presidente Buda,
ouvindo a diretoria, preferiu
dividir o valor do carro em
diversos brindes, como forma
de contemplar mais companheiros e companheiras. A
decisão foi bem recebida e
aplaudida pelos presentes.
Vejam, nas fotos, diversos
momentos do nosso DIA DO
RODOVIÁRIO.

José.

Todo mundo prestou uma atenção danada na hora do sorteio... Também pudera, né? – Geladeiras, televisões, computadores, bicicletas,
cestas básicas completíssimas...

A piscina é sempre o lugar preferido da criançada. Temos duas: uma
infantil e uma para quem já sabe nadar.

O companheiro
Silvio dos Santos, cobrador da
empresa Flores,
vestiu-se de palhaço
para divertir a criançada. Imitou bichos
e personagens dos
desenhos animados.

O vice-presidente Nazareno e um grupo de companheiros rodoviários
da Master.

conquistou o vice-cam
peonato.

s da Transmil.
O diretor Nilo entrega um dos brindes sorteados.

o rodoviário em marcha

O diretor Edmilson entregando um dos brindes.
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RODOVIÁRIOS DE CRISTO

Cultos
acontecem na
Sede Social

CIDADANIA

NOVA

O futuro Engenheiro Ambiental Rennan esteve no
Sindicato pedindo o apoio dos rodoviários à causa
“NOVA LIMPA IGUAÇU”.

Os
estudantes de Engenharia
Ambiental e Sanitária da UGB/Nova
Iguaçu convidaram
nosso
Sindicato
para participar de
um movimento que
acontece em várias
parte do mundo e
que, pela primeira
vez,
aconteceria aqui, em Nova
Iguaçu.
Trata-se
do “Moving Planet” que aconteceu
no sábado, 24 de
setembro. Ficamos
satisfeitos com o

O companheiro Joaquim Graciano da Silva, o Buda,
presidente do Sindicato.

Todos os terceiros sábados de cada
mês acontece, na
Sede Social do Sindicato, em Belford Roxo,
o encontro dos Rodoviários de Cristo, com
orações, testemunhos

e hinos para louvar o
Senhor. Quem quiser participar, basta
aparecer e será bem
vindo, como afirma o
presidente Buda. Nas
fotos, ﬂagrantes do
último encontro.

O companheiro Samuel Pacíﬁco, nosso diretor, deu eloquente testemunho de vida.

As cantoras Janaína e _________ entoam os hinos de
louvor.
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LIMPA IGUAÇU

convite e participamos com entusiasmo, sob o lema:
“NÃO BASTA PROTESTAR. VAMOS
EDUCAR.”
Partimos para
o exemplo. Quem
quer uma cidade
limpa,
denuncia,
protesta,
exige
soluções do poder
público, mas, também, METE A MÃO
NA MASSA! Foi o
que fizemos. Empunhamos vassouras,
sacos de lixo e limpamos uma grande

área da cidade, da
Via Light até a Praça
do Skate.
O
estudante
Rennan Miranda foi
quem nos convidou
– e nos convenceu –
a participar do Movimento. Segundo ele,
“queremos mobilizar organizações,
empresas, escolas,
entidades sindicais
de empregados e de
empregadores para
lutar por uma cidade
ecologicamente
limpa.
Queremos
Coleta Seletiva do

lixo e não aceitamos
mais receber lixo de
outras cidades.”
O
presidente
Buda disse que “a
Família Rodoviária
apóia totalmente o
movimento porque
também moramos
aqui e também queremos uma cidade
limpa, com coleta
seletiva do lixo e
seu descarte feito
de maneira ecologicamente correta”.
E finalizou: “NOVA
LIMPA
IGUAÇU,
JÁ!”

O Sindicato aceitou participar porque, segundo o presidente Buda, “nós também moramos aqui e também
queremos uma cidade limpa, bem tratada e praticante
da ecologia”.

SEDE SOCIAL

Reforma total
Conforme compromisso assumido
pelo
presidente
Buda
na
última
Campanha
Salarial, a Sede Social
está sendo totalmente
reformada
para atender melhor
à Família Rodoviária. O compromisso
da Diretoria é que,
depois da refor-

mas, as promoções
voltarão a acontecer com força total,
com a realização
de torneios esportivos, recreação para
crianças, Cursos de
Capacitação Sindical, horas dançantes, etc., etc. Vejam
algumas fotos da
reforma que já está
sendo feita.

SEDE SOCIAL

Dia da Criança

No dia 12 de outubro o Sindicato vai
distribuir uma caixa
de bombons e brindes
para todas as crianças
da Família Rodoviária
que
comparecerem
à Sede Social. Não
haverá maior festividade dadas as obras
de reforma que estão

sendo feitas, mas o presidente Buda e demais
diretores do Sindicato
querem registrar o Dia.

Parabéns, criançada rodoviária! Esperamos por vocês no
dia 12 de outubro, na
Sede Social, em Belford Roxo!

o rodoviário em marcha

A Della Volpe
é uma das maiores
empresas de transporte do país, na área
de Cargas e seus
funcionários,
aqui
em Nova Iguaçu e
demais cidades da
base territorial – onde
distribuem os produtos da COCA COLA
– também são representados pelo nosso
Sindicato.
Anualmente
é
negociado o Acordo
Coletivo e, nesse ano

de 2011, avançamos
muito em benefício
dos
companheiros.
Segundo o presidente
Joaquim Graciano da
Silva, o companheiro
Buda,
“conquistamos a Reclassificação Salarial. À base
de muito diálogo e
negociação
direta,
os trabalhadores da
Della Volpe passaram
a ter um salário mais
digno. Conquistamos
também a PLR-Participação nos Lucros e

Resultados, no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais) para
cada trabalhador”.
Com essas conquistas e em resposta
ao contato direto do
presidente Buda e
de nossas funcionárias Janaína e Cida,
70 (setenta) rodoviários da empresa se
associaram ao Sindicato, autorizando o
desconto em folha de
suas mensalidades.

SECRETARIA GERAL

Nosso Sindicato participa da
Marcha das Centrais em São Paulo
cação de 10% do
PIB e 50% do pré-sal exclusivamente
na Educação; 6
Regulamentação da proﬁssão
de Motorista; 7 Recuperação dos
proventos dos Aposentados; 8 - Nova
política econômica
voltada para o crescimento do país e
geração de empregos no Brasil.

O companheiro Assis, secretário-geral do Sindicato,
conversa com um motorista paulistano, explicando
as reivindicações dos rodoviários.

Depois de se
fazer presente em
Brasília, na Marcha
das Centrais Sindicais, nosso Sindicato esteve também na cidade de
São Paulo (fotos),
integrando a caravana da NCST-Nova
Central
Sindical dos Trabalhadores – central
à qual somos filiados – para a grande
manifestação unitária dos trabalhadores.
A passeata foi
do Pacaembu à
Assembléia Legislativa paulista e
apresentava
as

seguintes
cias:

exigên-

1 - Fim do Fator
Previdenciário;
2
- Redução da Jornada de Trabalho
sem redução salarial; 3 - Ratiﬁcação
das
Convenções
158 e 189 da OIT; 4
- Reformas agrária
e urbana; 5 - Apli-

O companheiro
Omar José Gomes,
presidente
da
CNTTT e vice-presidente da NCST e
de nosso Sindicato
louvou a participação unitária dos trabalhadores e destacou a presença
da Nova Central
que
“demonstrou
sua importância e
inserção na luta em
defesa dos interesses dos trabalhadores
brasileiros,
especialmente dos
rodoviários”.

pelo S
i
a
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Acordo vantajoso
na Della Volpe

O qu

SETOR DE CARGA

Parabéns

aos rodoviários da
DELLA VOLPE, pela
seriedade e participação na Campanha Salarial. Esperamos que
vocês participem muito
do Sindicato, nas atividades sociais e usem,
sempre que necessário, nossos Serviços
Médico, Odontológico,
Laboratorial e nossa
Sede Social em Belford
Roxo.

OLHO VIVO
Todos os rodoviários do setor de
Carga, de Nova Iguaçu e Região, são
representados por nosso Sindicato.
Qualquer dúvida ou reclamação, liguem
direto para a Presidência, falem com o
presidente Buda, ou com as funcionárias
Janaína ou Cida. O telefone é 2767.4109.

PRESIDÊNCIA

Auto Escola do Sindicato
volta em menos de um ano
‘Na sexta-feira,
23 de setembro,
nosso
presidente
Joaquim Graciano
da Silva, o companheiro Buda, esteve na capital para
uma reunião com
o Dr. João Marcelo,
responsável
pelo Setor de Auto
Escola do DETRAN.
O assunto, de interesse da família
rodoviária de Nova
Iguaçu era a reativação da Auto Escola
do Sindicato, para
servir aos rodoviários e dependentes.
O
DH
de
nossa Auto Escola
foi cancelado em
maio/2007 na presidência do companheiro
Montanha,
porque o Sindicato
estava devendo di-

versos tributos federais e estaduais, não
pagou e não prestou
contas da dívida.
Agora, nos NOVOS TEMPOS do
Sindicato, todas as
dívidas anteriores já
foram pagas e o Sindicato terá direito,
novamente, a ter
sua Auto Escola
como o Dr. João
Marcelo explicou ao
companheiro Buda.
Buda, por sua
vez, disse que a
“renovação do DH
é uma questão de
honra para o Sindicato porque ﬁcará
demonstrado, oﬁcialmente, que estamos em dia, sem
dever mais um tostão a quem quer
que seja”.

“Por
outro
lado,” continua o
presidente Buda, “a
reativação da Auto
Escola vai depender
da decisão soberana da Assembléia
Geral, durante a
Campanha Salarial
de 2012. Se os companheiros votarem
pela reativação da
auto-escola
(para
beneficiar os motoristas que precisarem trocar de categoria ou renovar sua
Carteira; cobradores
e demais funcionários, que poderão ter
suas Carteiras; além
de nossos filhos,
filhas
e
demais
dependentes); ela
vai ser re-implantada ainda em 2012,
por volta de setembro, com a graça de
Deus”.

PELO FIM DA
DUPLA FUNÇÃO,
O Sindicato abraça essa campanha e apóia os motoristas que se
recusarem a sair sem cobrador, mas ressalta que a vitória só virá com
a conscientização, mobilização e ampla participação de todos.

A NCST - central a que somos ﬁliados - compareceu
em peso à Marcha de São Paulo.

o rodoviário em marcha

Conversem com seus colegas!
Mobilizem-se e chamem o Sindicato!

Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários
de Nova Iguaçu e Região
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OLHO VIVO

NOSSAS LUTAS – 22

Motorista Júnior TU – Turno Único
x Motorista Pleno
Você sabe qual
é a diferença entre
motoristas
júniores
e motoristas plenos
(além dos salários)? –
O motorista júnior é o
que dirige micro-ônibus com capacidade
para até 28 passageiros. E motoristas
plenos são todos os
outros, ou seja, os
que dirigem veícu-

los com capacidade
superior.
Segundo o presidente Buda, esse
número não foi escolhido aleatoriamente.
Houve estudos mostrando que apenas
os micros com até
28 passageiros não
provocariam engarrafamentos nas pistas
(já que circulam em

áreas menos movimentadas) e provocariam menos desatenção na direção.
Lembre-se então
que se você estiver
dirigindo um micro
com mais de 28 passageiros, você já é
motorista pleno e faz
jus ao salário dessa
categoria. Fique de
olho vivo!

Mutirão de
Fiscalização-2

E

m breve o Sindicato vai realizar o segundo
Mutirão de Fiscalização. Diversos diretores e funcionários
do Sindicato, acompanhados de autoridades públicas, irão
às ruas, rodoviária
e pontos de con-

trole para conferir se
todas as cláusulas da
Convenção Coletiva
estão sendo cumpridas. (Especialmente
a do motorista júnior.)
Se você tem
conhecimento de irregularidades, informe
ao Sindicato. Fale

com o presidente
Buda, com o vice-presidente Nazareno ou
com o diretor procurador, Silvio Santos,
para que possamos
tomar as providências e defender – juntos – os direitos de
cada um!

Erramos
Na edição anterior do nosso jornal fomos vítimas
dos falsos comunicados que circulam na internet. Dissemos que o motorista que deixasse vencer sua CNH
teria que tirar outra, fazendo novamente todos os procedimentos, inclusive auto-escola, etc. Nada disso é
verdade. Pedimos desculpas por nossa falha.

Entre as diversas obrigações
que as empresas não cumprem
(veja em minha Palavra, na
página 3), está a questão do
TU – TURNO ÚNICO. Outro
dia a gente estava conversando
sobre o assunto, no Sindicato.

Esse
negócio de
TU tá uma
zorra total,
né Buda?
– Como é
que a gente
resolve o
problema?
Mas
existem
regras para
o TU?

Taí, gostei de você ter
falado “como é que a gente
resolve o problema?”
Geralmente as pessoas
falam “o que o sindicato vai
fazer prá resolver o
problema?”. O certo é o
que você disse.

Claro que existem
regras, Geraldo. Estão
todas previstas na
Convenção Coletiva do
Sindicato. Você precisa
ficar por dentro,
companheiro! Por
exemplo, para entrar no
TU o rodoviário tem que
concordar, e POR
ESCRITO! Para sair,
também! Outra regra:
não pode trabalhar aos
sábados, domingos e
feriados estaduais e
federais.
Mas a verdade é
que poucas
empresas
respeitam isso,
Buda!

– Eu não tô
sabendo!

É a Cláusula 25ª da Convenção
Coletiva. Confiram!
Mas, infelizmente,
poucos trabalhadores
reclamam e menos ainda
exigem seus direitos!

Ah! E eu
não sei?

Está Chegando

o Natal CAB

Cestas Natalinas

3654-3510
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- E olhem que, agora,
há uma multa de R$
1.000,00 a favor do
trabalhador que
denunciar, na Justiça,
o descumprimento de
cláusulas da Convenção
Coletiva. Além de
defender seu direito,
o rodoviário ainda
pode faturar um
dinheiro extra... Leia
a Convenção Coletiva!
Conheça – e exija
– seus direitos!
o rodoviário em marcha

