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UMA FANTÁSTICA VITÓRIA PARA OS
RODOVIÁRIOS DO SETOR URBANO

ACOMPANHEM O PASSO A PASSO DA
CAMPANHA SALARIAL DO SETOR...
A campanha salarial do setor
Urbano começou no dia 23 de
setembro, quando a
companheirada presente nas
assembleias (aconteceu em
dois horários) aprovou a
pauta de reivindicações do
setor. Deste dia em diante
passamos a acreditar que a
campanha salarial deste ano
seria incrível, pois não é
comum os trabalhadores e
trabalhadoras comparecerem
em grande número para

aprovar pauta e nestas
assembleias tivemos uma boa
parcela da categoria presente.

Foto: 1ª Assembleia - Parte da manhã

Nestes dias que se seguiram,
nossa diretoria, com o
comando do presidente
Leandro, travaram uma longa
batalha de negociações com
os empresários. Foi exaustivo,
mas eles avisaram que na
quarta, 10 de novembro,
chegaria uma contraproposta,
então fizemos a nossa
primeira assembleia...

Como todos já sabem, os patrões mandaram uma contraproposta de miséria e, é claro, que dissemos não nos dois
períodos. A segunda assembleia ficou marcada para 17 de novembro e...

A categoria veio em massa, depois de muitos anos, a assembleia foi realizada no meio da rua. Foi incrível!
Mas, novamente os
empresários duvidaram
da nossa capacidade de
luta e mais uma
contraproposta foi
recusada por
unanimidade. Outra
assembleia ficou marcada
para a segunda, 22 de
novembro.

A TERCEIRA ASSEMBLEIA ENCERRA COM
HONRA A CAMPANHA SALARIAL DO URBANO...

Na terceira assembleia, a contraproposta foi aprovada por unanimidade. É claro que os Rodoviários merecem muito
mais que receberam, mas foi o maior índice conquistado até agora e os melhores benefícios.

CONFIRAM AS NOVAS CONQUISTAS...
Os salários deverão ser reajustados em percentual de 12% (doze por cento), sendo 6% em Novembro/21, 3% em
Março/22 e 3% em Junho/22, conforme abaixo:
FUNÇÃO

Motorista Veículo
Convencional
Motorista Veículos MIDI
Cobrador e Motorista
Van

Salário
Novembro/2021 até
Fevereiro/2022
(6%)
R$ 3.561,14

Salário
Março/2022 até
Maio/2022
(3%)
R$ 3.661,93

Salário
Junho/2022
(3%)
R$ 3.762,72

R$ 2.805,34

R$ 2.889,50

R$ 2.976,18

R$ 2.055,93

R$ 2.114,12

R$ 2.172,31

Obs.: A presente CCT
terá vigência de 01/11/
2021 à 30/04/2023 –
prazo 18 meses,
passando a data base
para o Mês de Maio.

Manutenção: Aplicar o reajuste de 12% (doze por cento), sendo 6% em Novembro/2021, 3% em Março/2022 e em Junho/2022.
Vale Alimentação – R$ 733,71 em Novembro/2021 – 10% (dez por cento).
- R$ 747,05 em Março/2022 – 2% (dois por cento).
Vale Alimentação nas Férias – O valor a ser pago será o mesmo do mês trabalhado.
Participação nos Lucros e Resultados: Motorista, Cobrador e Manutenção - Excepcionalmente, em razão da continuidade da
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), fica suspenso e para reavaliação e negociação em Maio/2022.
Convênio Médico: Pagamento do titular pela Empresa.
Convênio Odontológico: Todas as empresas deverão implantar o benefício de Convênio Odontológico a todos os trabalhadores e
seus dependentes, o qual será custeado integralmente pelo empregador, cuja empresa será escolhida pelo Sindicato Patronal em
conjunto com o SINTETRA.
Contribuição Assistencial: Será descontado a título de Contribuição Assistencial de todos os trabalhadores sócios e não sócios, o
percentual de 6%, em três parcelas de 2% cada.Sendo a primeira em Março/22, a segunda em Junho/22 e a terceira em Outubro/
22. Obs.: O prazo para o exercício individual do direito de oposição em relação à Contribuição Assistencial será do dia 25 de
novembro a 04 de dezembro, na sede do sindicato e no horário comercial.

A DIGNIDADE E A FORÇA DESTES
RODOVIÁRIOS NÃO TEM TAMANHO...

A luta destes trabalhadores e
trabalhadoras, junto com a nossa
diretoria, no comando do presidente
Leandro, não foi apenas na campanha
salarial. O ano todo estivemos travando
inúmeras batalhas contra os desmandos
deste governo sem caráter, contra
alguns empresários que insistem em
prejudicar seus funcionários, mas
principalmente contra a Covid 19, que
levou muitos dos nossos e assolou
centenas com graves enfermidades.

Estávamos na linha de frente da doença
sem nenhuma proteção, para o governo
não éramos prioridade. Fomos às ruas
em protestos, manifestações e entramos
com ações para garantir a vacina à nossa
categoria. Os outros sindicatos vieram
juntos, formamos um movimento
nacional e garantimos vacina para todos
os trabalhadores em transportes, não
apenas para as sete cidades do Grande
ABC, mas para o País inteiro.
Com a pandemia devastando o mundo,
o nosso povo foi atingido em cheio. O

desemprego e a miséria tomou conta
do Brasil e a nossa categoria não foi
poupada. Pensando naqueles que não
tinham nada, nós montamos centenas
de cestas básicas e nenhum rodoviário
passou fome neste período negro da
nossa história.
Nesta campanha salarial demos as
mãos e garantimos os melhores índices
de reajuste de todo setor. Mantemos a
referência em transportes urbanos de
todo País.

Vejam mais alguns momentos destes dias de campanha inesquecíveis...

PARABÉNS PRESIDENTE LEANDRO, PARABÉNS DIRETORIA E
PRINCIPALMENTE, PARABÉNS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC.

