
Dia 30 de abril, domingo, o Sin-
dirodosul vai realizar uma grande 
festa em homenagem ao Dia do 
Trabalhador, que se comemora no 
1º de maio, com almoço, torneio 
de futebol sete (society) e sorteios 
de brindes. A participação é gratui-
ta e estão convidados todos rodo-
viários e seus familiares. 

É preciso apenas confirmar 
a presença até o dia 24, que é o 
mesmo prazo para a inscrição das 
equipes. 

A confraternização começa às 
08 horas, no clube Mundo dos Es-
portes, na Avenida São Paulo, n° 
61, Bairro Floresta, em Porto Ale-
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gre. Formem suas equipes, por 
empresa, e façam as inscrições na 
sede do Sindirodosul, na Praça Os-
valdo Cruz n° 15, Sala 904, Edifício 
Coliseu, Centro, na capital.

As fichas de inscrição podem 
ser solicitadas por e-mail: sindi-
rodosul@terra.com.br, ou direto 
no sindicato. Após o sorteio das 
equipes inscritas, informaremos 
aos responsáveis de cada time os 
adversários e horário dos jogos. 
Qualquer dúvida, ligue para (51) 
3225-4795 / 3225-8425 / 3221-
2035. 

AGUARDAMOS SUA 
PRESENÇA, PARTICIPE! Festividade, dia 30, terá almoço, futebol e sorteio de brindes

Participe das assembleias 
dias 19, 26 e 27 de abril
A diretoria do Sindirodosul es-

pera uma grande mobilização de 
toda a categoria na campanha 
salarial que começa este mês e 
que tem como data-base dia 1º 
de junho. Ela começa com uma 
assembleia geral, dia 19 de abril, 
quarta-feira, para os trabalhadores 
em transportes rodoviários inter-
municipais e interestaduais (longo 
curso). O início está marcado para 
as 18h30, na Avenida São Paulo, 
número 61, no Bairro Floresta, em 
Porto Alegre.

 Também no dia 19 acontece a 
assembleia dos trabalhadores em 
transporte escolar, às 16h, na Pra-
ça Osvaldo Cruz, 15, sala 805, em 
Porto Alegre.  

Na outra quarta-feira, dia 26, 
é a vez da assembleia na subsede 
de Santa Cruz do Sul, às 18h30, na 
Travessa Erico Veríssimo, número 
362, em frente à rodoviária. 

Para os rodoviários do trans-
porte intermunicipal com carac-
terísticas semelhantes às urbanas 
(Expresso Vitória e Louzada), a 
assembleia será no dia 27, em São 
Jerônimo, no CTG Quero-Quero, 
na Rua Barreto Leite, 114. 

O edital, assinado pelo presi-

dente Irineu Miritz, foi publicado 
dia três de abril, no jornal Correio 
do Povo. 

As assembleias vão definir a 
pauta de reivindicações para a 
Convenção e o Acordo Coletivo 
de Trabalho de 80% dos trabalha-
dores da nossa base. Por isso, é a 
convenção coletiva mais impor-
tante de toda a categoria. Só uma 
grande participação e a luta de to-
dos, com muita garra e unidade, 
pode garantir avanços nas cláu-
sulas econômicas e sociais, como 
o reajuste de salários. Participe e 
leve seus colegas!

O Sindirodosul tem partici-
pado de todas as atividades de 
protesto convocadas pela CUT 
e outras centrais sindicais con-
tra a reforma da Previdência e 
a reforma trabalhista do gover-
no Temer. Representantes do 
sindicato participaram da mani-
festação e da marcha do dia 15, 
do dia 31, e também marcaram 
presença nos atos realizados no 
Aeroporto Salgado Filho, onde 

Será discutida e votada a pauta de 
reivindicações Sindicalistas pressionaram deputados no Salgado Filho

diversos sindicatos compare-
ceram a fim de pressionar os 
parlamentares que embarcam 
para Brasília. Não aceitamos es-
tas reformas, tremendamente 
prejudiciais à classe trabalhado-
ra, e repudiamos a tentativa de 
manipulação da opinião pública 
pela mídia, que omite e escon-
de as manifestações legítimas 
contra os ataques aos nossos 
direitos.

SINDIRODOSUL MARCA 
PRESENÇA NOS PROTESTOS

Campanha salarial

Veja na contracapa: CUT e centrais 
convocam para greve geral, dia 28
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Presidente assume vaga do sindicato 
no Conselho de Tráfego

O presidente Irineu Miritz assu-
miu, dia 31 de janeiro, a cadeira de 
representante do Sindirodosul no 
Conselho de Tráfego do Departa-
mento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer). Seu suplente é o 
secretário-geral do sindicato, Elton 
Tonatto. O conselho é responsável 
pela análise de multas, concessões 
e encerramentos de linhas e horá-
rios do transporte coletivo de lon-
go curso. Também faz a avaliação 
da qualidade dos serviços presta-
dos pelos concessionários das li-
nhas e aprova a revisão de tarifas, 

entre outras atribuições.
Fazem parte do conselho onze 

membros: o Diretor de Transpor-
tes Rodoviários do Daer, que ocu-
pa o posto de presidente; repre-
sentantes do Governo do Estado; 
um representante indicado por 
entidades comunitárias de defesa 
e proteção do consumidor; repre-
sentantes das empresas de trans-
porte rodoviário coletivo intermu-
nicipal e das agências e estações 
rodoviárias; e o representante dos 
trabalhadores em transporte rodo-
viário. Irineu e Elton, titular e suplente, representam os trabalhadores rodoviários

Daer fiscaliza acúmulo de 
função por motoristas

Diante da ameaça cada vez 
maior aos empregos dos cobrado-
res, o Sindirodosul está se movi-
mentando e buscando apoio para 
esse importante segmento dos 
rodoviários. Neste sentido, a dire-
toria procurou o apoio do Depar-
tamento Autônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer), onde recebeu 
a informação de que o órgão está 
fiscalizando as empresas que de-
mitem cobradores e obrigam os 
motoristas a acumular as duas fun-
ções. 

Isto é totalmente irregular, pois 
os salários dos cobradores estão 
incluídos no preço da passagem. 
Apesar de ter poucos fiscais, o 
Daer garante que está empenha-

do em fiscalizar a manutenção dos 
cobradores e que esse controle vai 
continuar, enquanto não mudar o 
cálculo das tarifas. Por essa razão, 
inclusive, algumas multas já teriam 
sido aplicadas na Região Metropo-
litana.

O sindicato entende que, neste 
momento de crise econômica, os 
agentes econômicos, as empresas 
e órgãos do governo devem ter 
como prioridade a preservação 
dos empregos. Por isso a diretoria 
também está procurando políticos 
para solicitar o seu apoio, no Esta-
do e em Brasília, através de proje-
tos de lei que coíbam o acúmulo 
de função nas empresas de trans-
porte de passageiros.

Salário dos cobradores está incluído na passagem

Base de Ijuí e região 
Noroeste vai ser retomada

A direção do sindicato está tra-
balhando para retomar a base de 
Ijuí e Noroeste do Estado, uma vez 
que o sindicato de Santo Ângelo, 
que negocia com as empresas da 
região, não fiscaliza para que as 
mesmas cumpram a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT). Em 
razão disso, os trabalhadores da-
quelas cidades estão sem reajuste 
de salários desde 2012, com exce-
ção dos empregados da Avipan, 
de Panambi.

Os diretores Jurandir Santos, 
diretor administrativo, Waldir 
Ruwer, tesoureiro, e o advogado 
Jorge Young, da assessoria jurídi-
ca, foram a Ijuí e falaram com a 
advogada Loreni, que represen-

Sindirodosul tem legitimidade para atuar na região, diz Jurandir
ta o sindicato dos rodoviários da 
cidade. Este sofreu uma inter-
venção do Ministério Público do 
Trabalho e, atualmente, só repre-
senta os trabalhadores do trans-
porte da cargas e os rodoviários 
urbanos. 

O sindicato de Santo Ângelo 
estendeu sua base até Ijuí mas 
sem legitimidade para isso, pois 
o Sindirodosul tem a chamada 
especificidade de turismo e freta-
mento. Legalmente, é o único que 
pode representar os rodoviários 
deste segmento. “Vamos entrar 
com processo judicial tratando 
de retomar aquela base que já foi 
nossa e que a antiga diretoria per-
deu”, adiantou Jurandir.
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Sede do sindicato na 
capital sofre assalto
A violência está em toda parte 

e o Sindirodosul também acabou 
sendo atingido por ela. Lamenta-
mos comunicar que nossa sede foi 
alvo de um assalto, dia 10 de feve-
reiro, quando dois homens arma-
dos invadiram a sala da diretoria 
e renderam o tesoureiro e a fun-
cionária do setor. Os dois foram 
amarrados e a dupla fugiu levan-
do o dinheiro que se encontrava 
no cofre da instituição.

Era toda a economia que havia 
sido feita durante meses para o 
pagamento de dívidas herdadas 
da diretoria anterior, mas que não 
podia ser depositada porque as 
contas do sindicato encontram-

-se bloqueadas devido a essas 
pendências com os credores. Fe-
lizmente, o diretor e a funcionária 
não tiveram ferimentos, além do 
trauma e um grande susto.

Depois disso, mais nenhuma 
quantia está sendo guardada no 
sindicato. Fois foi contratada uma 
empresa de transporte de valores 
para custodiar todo o dinheiro 
arrecadado pela entidade. Tam-
bém foram adotadas medidas de 
segurança na sede, para que não 
haja mais riscos de repetição des-
se triste episódio. Foi registrada 
ocorrência policial e o caso está 
sendo investigado pela 17ª DP da 
capital.

ViolênciaNovo consultório para 
o atendimento médico

Um novo consultório foi inaugu-
rado pelo Sindirodosul para o aten-
dimento da categoria. Os pacientes 
do médico do sindicato, dr. Leopol-
do Dexheimer, agora serão recebi-
dos na sala 1014, no décimo andar 
do mesmo prédio, na Praça Osvaldo 
Cruz, 15, junto à clínica Dentistry. 

Com um local mais adequado 
para a função e equipamentos to-
talmente novos, ela oferece confor-
to e qualidade para o trabalho do 

médico e aos usuários desse servi-
ço que o sindicato oferece gratui-
tamente à categoria e seus depen-
dentes. 

Os horários continuam os mes-
mos, dois dias por semana, terças 
e quintas-feiras, das 9h às 10h30. 
Associados podem se dirigir direta-
mente ao consultório e os depen-
dentes só precisam passar na sala 
904, no nono andar, para pegar a 
autorização.

Sala fica no décimo andar do mesmo prédio do sindicato

Empresas de Santa Cruz 
demitem para recontratar 

por salário menor

Estamos tomando providências 
jurídicas contra duas empresas de 
Santa Cruz do Sul que estão come-
tendo a desfaçatez, completamen-
te ilegal, de demitir funcionários 
para recontratá-los por um salário 
menor. Intimidados pela ameaça 
de desemprego, os trabalhadores 
acabam aceitando essa truculên-
cia. 

Essas firmas estão pagando R$ 
1.600,00 para motoristas que de-
veriam receber R$ 2.418,00 con-
forme a Convenção Coletiva de 

Trabalho do Sindirodosul. Estão 
usando como desculpa a conven-
ção de outro sindicato da cidade, 
mas que não abrange a categoria 
dos trabalhadores das áreas de tu-
rismo e fretamento na sua carta 
sindical. 

Vamos ingressar com uma ação 
na Justiça do Trabalho exigindo o 
cumprimento imediato da nossa 
convenção de trabalho nestas em-
presas e o pagamento de tudo que 
deixaram de pagar aos trabalhado-
res lesados.

Denúncia

Motoristas estão recebendo menos que o previsto na CCT

Chefete mal-amado 
persegue trabalhadores
Tem um chefete de tráfego de 

uma grande empresa que deve ser 
muito mal-amado, pois está come-
tendo arbitrariedades totalmente 
injustificadas contra os seus tra-
balhadores, sem nenhum amparo 
na convenção coletiva de trabalho. 
Volta e meia aplica punições e sus-
pensões, nos funcionários por cau-
sa de falta normais nesta profissão. 
Um arranhão num carro já é moti-

vo para o sujeito descarregar suas 
maldades em cima dos colegas. E é 
irredutível, com ele não tem nego-
ciação. Mas já passou dos limites e 
agora vamos tomar atitudes mais 
drásticas, através da assessoria ju-
rídica, contra a empresa que per-
mite que um indivíduo desse tipo 
persiga os trabalhadores, tornan-
do insuportáveis as condições de 
trabalho para todos.

Sobreaviso tem que acabar!
Não tem mais cabimento que 

algumas empresas ainda apli-
quem a prática do sobreaviso 
com os seus motoristas. Nos fe-
riados, principalmente, deixam 
o profissional de sobreaviso, 
podendo ser chamado para tra-
balhar a qualquer momento, ou 
seja, na prática ele está totalmen-
te à disposição da empresa, sem 
poder usufruir realmente da sua 
folga e sem receber um centavo a 
mais por isso. 

A Convenção Coletiva de Tra-
balho é muito clara de que a es-
cala deve ser de conhecimento 
prévio dos trabalhadores, este é 
um direito do trabalhador. O sin-
dicato vai continuar pressionan-
do as empresas para que acabem 
com isso e também vai reforçar a 
cláusula a esse respeito na nova 
CCT, que começa a ser negocia-
da em abril, definindo um prazo 
para o aviso da escala de, no mí-
nimo, 24 horas de antecedência.
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País vai parar, dia 28, contra as reformas 
trabalhista e da Previdência

A CUT e demais centrais sindi-
cais estão convocando a classe 
trabalhadora para a greve geral do 
dia 28 de abril, que vai parar o país 
em protesto contra a reforma tra-
balhista, a reforma da Previdência, 
que acaba com as aposentadorias, 
e a terceirização irrestrita que o 
governo golpista do Temer quer 
impor ao povo brasileiro. Todos os 
trabalhadores e trabalhadoras de-
vem fazer nesse dia paralisações, 
protestos, atos, manifestações, de 
todas as formas possíveis. 

“Transformaremos abril num 
mês de lutas. Sairemos às ruas, 
como fizemos nos dias 8 e 15 de 
março, para denunciar e repudiar 
a reforma da Previdência, que 
pretende acabar com a previdên-
cia pública no Brasil. Sairemos no-
vamente às ruas para denunciar 
e repudiar a reforma Trabalhista, 
que rasga a CLT e gera o trabalho 
precário”, diz o manifesto da CUT 
de convocação da greve.

O documento afirma ainda que 
a terceirização, como foi aprova-
da, “fragiliza a organização sin-
dical e permite a terceirização 
na atividade fim, condenando os 
trabalhadores e trabalhadoras a 
‘viverem de bico’, sem nenhuma 
segurança em relação ao trabalho 

e a direitos básicos, como férias, 
décimo terceiro, jornada de traba-
lho, descanso remunerado, horas 
extras, entre outros direitos fun-
damentais”.

Conforme o presidente da CUT-

Mobilização de 31 de março foi aquecimento para a greve geral

Fechado primeiro acordo 
com a empresa Santo Anjo

Nosso sindicato fechou o seu 
primeiro acordo coletivo com a 
empresa Santo Anjo da Guarda 
Ltda., retroativo a primeiro de ju-
nho de 2016, que passa a ser a data 
base para os próximos reajustes 
dos trabalhadores da empresa no 
Rio Grande do Sul. As cláusulas do 
acordo trazem uma novidade im-

portante: na vaga de dupla, o mo-
torista de sobreaviso, quando em 
viagem, passa a receber 50% da 
hora normal, sendo que não rece-
bia nada, até então. A Santo Anjo 
tem cerca de 40 trabalhadores no 
Estado, entre motoristas, trabalha-
dores da manutenção e agentes de 
venda de passagem.

Atendimento odontológico 
na capital e interior

O atendimento pelo Sindirodosul é gratuito para os procedimentos bási-
cos: limpeza, extração e obturações.

PORTO ALEGRE
Dra. Carmen Lúcia

Praça Osvaldo Cruz, 15, Ed. Coliseu conj. 904 e 906
Segunda, Terça e Quinta-feira

Das 13h às 16h30
Quarta e Sexta-feira

Das 09h às 12h30

SANTA CRUZ DO SUL
Posto de Atendimento Dentário Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 274 Sala 903
Tel.: (51) 3715-3131. Hora Marcada No Local ou Por Telefone.

SÃO GABRIEL
Dra. Viviane Oliveira Goulart

Rua Tristão Pinto, n° 513, Sl 207/208 – Centro
Tel.: (55) 3232-2969.

RIO PARDO
Dr. Thiago Lima Dos Santos

Rua Arthur Falkembach, n° 25 – Rio Pardo
Tel.: (51) 3731-4418.

SOBRADINHO
Dra. Carine da Cãs

Rua: Marechal Floriano, n°107 – Centro
Tel.: (51) 3742-2419

CACHOEIRA DO SUL
Dr. Cassio da S. Alves

Rua: Julho de Castilho, n° 726, Térreo
Tel: (51) 3722-2419/99970-1830

Email: alvesoh@hotmail.com

-RS, Claudir Nespolo, “o dia 28 é 
para passarmos uma mensagem 
ao governo: nós não aceitamos 
os retrocessos que as reformas da 
Previdência e Trabalhista repre-
sentam”. Neste momento decisivo 

para a classe trabalhadora, o Sin-
dirodosul está mobilizado e parti-
cipará ativamente da greve geral e 
de todas as manifestações que fo-
rem convocadas para derrotar as 
reformas deste governo ilegítimo.

Primeiro de junho é a data-base dos próximos reajustes


