
Os motoristas de ônibus comunicam à população de Fortaleza
que estamos em um momento muito sério.
A vida piorou muito nos últimos anos. Com o presidente
deixando a inflação nas alturas, ela derrete os salários e o poder
de compra daqueles que vivem do salário. Além disso, somos
cada vez mais explorados com a dupla função. Pra piorar, mês
de maio é nossa data base, ou seja, quando os empresários
devem reajustar nossos salários com o índice da inflação do
período.
Acontece que os empresário (SINDIÔNIBUS) disseram que não
vão reajustar nossos salários na nossa data-base! Querem que
a gente trabalhe mais 6 meses com os salários do ano passado,
ou seja, querem postergar por mais 6 meses a nossa
Convenção deixando a gente e nossas famílias no prejuízo.
Os empresários recebem subsidio da Prefeitura de R$ 6
milhões por mês, e ainda assim querem congelar os salários 
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dos motoristas? A Prefeitura dá esse dinheiro público, R$ 6
milhões por mês, exatamente para que a as empresas cumpram  
não aumente ainda mais a  passagem e cumpram os direitos dos
trabalhadores.
Então queremos alertar à nossa categoria e a TODA A
POPULAÇÃO, que não admitimos que os empresários falem de
aumento de passagem. Já houve aumento e eles recebem
subsídio de dinheiro público. Pra cima dos motoristas, não! 
SACO VAZIO NÃO SE PÕE EM PÉ! Como vamos trabalhar e
sustentar nossas famílias com os salários defasados? O que
comprávamos em 2021 com nosso salário, já não conseguimos
comprar nem a metade. Todas as categorias de trabalhadores
estão tendo a reposição da inflação no salário. Não é nem
aumento, é apenas repor a inflação. Ou seja, recuperar um
pouco do que já perdemos. 
JÁ FIZEMOS MUITOS SACRIFÍCIOS e a população também. Os
empresários precisam deixar de ser gananciosos, só pensam  no
lucro. Durante a pandemia os motoristas não tiveram um minuto
de quarentena e os empresários fizeram foi retirar direitos e
rebaixar o valor da cesta básica. Tiraram os cobradores e
querem empurrar a dupla função para o motorista. Ano passado
deram a inflação nos nossos salários parcelada pá-pé-pio.
Quando recebemos a última parcela do reajuste a inflação já
tinha comido.
Motoristas merecem respeito! transportamos vidas!
Precisamos do nosso reajuste salarial já! Do contrário, como
teremos condições de seguir trabalhando? Chamamos nossa
categoria às mobilizações para não ficar com um salário de fome!
E pedimos o apoio da população. Somos como vocês,
trabalhadores!

 

OS MOTORISTAS TRANSPORTAM VIDAS!
MERECEM RESPEITO!

Fortaleça seu
Sindicato!

É ele que
defende você!


