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GREVE GERAL!
PELA VALORIZAÇÃO DOS SEUS DIREITOS, CONDUTORES

CRUZAM OS BRAÇOS NESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 06

Nas assembleias realizadas nas
garagens de ônibus, dia 1º, os
trabalhadores aprovaram a paralisação
do transporte público urbano por ônibus,
na próxima segunda-feira, dia 06.
A categoria decidiu pela greve, pois não houve evolução
nas negociações salariais.
O presidente do Sindmotoristas, Valdevan Noventa,
criticou a postura do setor patronal, que age com descaso às
solicitações dos trabalhadores. “Os empresários e o Poder
Público insistem em uma proposta salarial vergonhosa, que já foi
rejeitada. O pedido dos trabalhadores é de reajuste salarial de
12,47%, mais aumento real, fim da hora de almoço não
remunerada, participação nos lucros (PLR), fim do desconto no

vale refeição quando os trabalhadores
entregam atestado médico, melhorias no
plano de saúde, fim das nomenclaturas no
setor de manutenção, garantia da database, reajustes no vale refeição e garantia
de todos os outros pontos da Convenção Coletiva”, explicou.
Para Noventa, a má vontade dos patrões é intencional. “Eles
usam o conflito na negociação salarial para atingir seus objetivos.
A prioridade é resolver com a Prefeitura os atrasos no repasse dos
subsídios, usando os trabalhadores como massa de manobra”.
O sindicato sabe do transtorno que uma greve de ônibus
causa na cidade, mas conta com a compreensão e apoio da
população aos condutores que lutam pela valorização dos seus
direitos.

MOBILIZAÇÃO NAS BASES!
Após a deflagração da greve, a categoria já se mobiliza nas bases.
Unidos, sindicato e trabalhadores preparam o movimento de segunda-feira
, que deve
parar totalmente o sistema. Nenhum ônibus vai circular na cidade de São Paulo.
Por uma causa justa, todos estão determinados a fazer a paralisação pela defesa dos seus direitos e conquistas.
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Companheiros e companheiras:
A campanha salarial vive o seu momento decisivo.
Até o momento não houve sinalização dos
empresários de ônibus e do Poder Público para
solucionar o problema gerado pela insistência em
uma proposta salarial medíocre, que não prevê
aumento real.
Em protesto contra o que eu entendo ser uma
“safadeza”, foram realizadas plenárias, assembleias,
inclusive nas garagens, e outras ações com o intuito
de denunciar e tornar de conhecimento público a
gravidade da situação.
A fim de intimidar a nossa luta, a SPTrans entrou
na Justiça para impedir a realização das
manifestações da categoria. Em sua decisão, o
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que
ao menos 80% dos ônibus na capital paulista circulem
nos horários de pico (das 6h às 9h e das 16h às 19h) e
60% nas demais horas em caso de assembleias nas
garagens durante as madrugadas e greve, sob risco

de severas punições.
É preciso esclarecer, que o SINDMOTORISTAS,
enquanto representante legítimo dos condutores,
sempre esteve aberto a um entendimento pela via
do diálogo. Por outro lado, os responsáveis pela
condução do transporte público na cidade de São
Paulo não têm dado a devida importância ao caso e
as consequências que afetam diretamente a nossa
categoria, os usuários de ônibus e toda a
população.
POR ISSO, A MENOS QUE HAJA UMA
CONTRAPROPOSTA SALARIAL QUE ATENDA
AOS INTERESSES DOS TRABALHADORES, A
DECISÃO JÁ FOI TOMADA PELA MAIORIA: DIA
06 DE JUNHO (PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA) É
DIA DE LUTA, É DIA DE GREVE.
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