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10/09 Assembleia dos Rodoviários:
Defender os empregos e Salário com greve!
O sindicato dos rodoviários está convocando
Assembleia da categoria para o dia 10/09, às 9h da manhã
e às 15h da tarde, na sede. A direção do sindicato indica “a
possibilidade de uma greve”. É urgente que a assembleia
de fato aprove a greve em defesa do emprego, salário e
contra todos os ataques da patronal contra a categoria.
É preciso defender a reintegração de todos os
demitidos. A direção do sindicato (PSOL) tem apostado
na via jurídica e de pressão ao governador. Dos 3 mil
rodoviário demitidos, poucos foram reintegrados. 5
meses. A direção do sindicato passou esse tempo todo
pedindo paciência aos demitidos, apresentou o acordo
que impôs a redução de salários como grande vitória e
comemorou decisões judiciais sempre descumpridas pela
patronal. Sem luta coletiva, os demitidos são ameaçados
pela fome e miséria. Acabam assinando acordos
individuais rebaixados com as empresas.
A ausência da luta coletiva fez com que a Urbana
ganhasse terreno com a expansão da dupla função,

Assembleia pra valer tem que
ter Democracia Operária
A assembleia foi criada para que todos os trabalhadores possam se expressar e decidir juntos os rumos da luta.
A classe operária sempre se chocou com a burguesia em
defesa dos empregos, salários, direitos trabalhistas e políticos. Por meio da luta de classe contra a patronal, descobriu que só com a força coletiva pode se defender. É com
a greve que a classe atinge os interesses capitalistas,
parando a produção.
O Boletim Nossa Classe defende que a Assembleia
do dia 10 aplique a democracia operária para debater os
rumos da campanha salarial e da luta pela reintegração
dos demitidos. Que ela seja amplamente convocada nas
garagens. A palavra deve ser livre a todos. As propostas
da base devem ser respeitadas, debatidas e votadas. É a
categoria quem deve decidir suas prioridades, suas reivindicações e os métodos de luta necessários para impedir o abuso da patronal. A Assembleia deve criar um
comando de greve com integrantes da base.

demissão de cobradores e destruição de direitos. É preciso
aprender com essa derrota: a via jurídica e de pressão
parlamentar só pode levar a categoria à derrota. Os que
continuam trabalhando estão sob a ameaça da demissão.
São submetidos à redução de salário e retirada de direitos.
Com a MP 936, as empresas conseguiram garantir seus
lucros durante a pandemia.
É hora de transformar a disposição de luta da categoria
em greve ativa e mobilizada. Os trabalhadores da Vera
Cruz deram o exemplo, paralisando a garagem no dia
25/08, exigindo o pagamento dos salários. Para enfrentar
a patronal e derrotá-la, a luta da categoria deve ser
unificada.
O Boletim Nossa Classe defende que a assembleia
aprove a GREVE com fechamento de garagens e
manifestações de rua. Que a pauta da GREVE seja a
reintegração de todos demitidos, fim da dupla função,
garantia de salários integrais e recuperação de todos
direitos perdidos.

Vamos continuar
lucrando com as
demissões?

Não vai
dar

SALÁRIO
INTEGRAL

REINTEGRAÇÃO!
ABAIXO A
DUPLA FUNÇÃO

Só com a greve ativa e mobilizada,
com bloqueios de garagens e grandes
marchas, poderemos recuperar os
empregos, salários e direitos perdidos!

Pela reintegração de todos demitidos!
Nenhum direito a menos!
Salário integral e reajuste!
Viva a luta dos Rodoviários!
Abaixo a exploração da patronal!

Divulguem e participem do Boletim Nossa Classe. É um Boletim que vive apenas da contribuição de seus militantes
e dos trabalhadores. Façam sua contribuição. Mais do que isso, participem denunciando a exploração.

VERA CRUZ: Intensificar a luta contra os ataques constantes
Os rodoviários da Vera Cruz nos últimos dois meses
enquanto trabalharam em escala normal receberam apenas
30% de seu salário. Ainda tiveram o pagamento do plano de
saúde suspenso mesmo sendo descontado. Diante de mais
esses ataques, os rodoviários paralisaram a garagem no
último dia 25 de agosto, assim como fizeram em Abril. A
reivindicação era pelo imediato pagamento do valor integral
dos salários e adicionais atrasados.
O sindicato esteve pela manhã intermediando as
negociações junto a uma comissão designada pelos próprios
rodoviários. A oposição também esteve presente. Era dever

do sindicato projetar a luta da Vera Cruz para as outras
garagens, pois as outras empresas de ônibus vêm fazendo a
mesma coisa. É preciso que o sindicato impulsione os
métodos da ação direta. Chega de esperar os trâmites
burocráticos da justiça e governo.
O boletim Nossa Classe saúda os rodoviários da
Vera Cruz que novamente utilizaram dos métodos próprios
da classe operária: paralisação e bloqueio da garagem
(piquete). Todos à assembleia do dia 10 para aprovar que
estes devem ser os métodos de luta da categoria!

Oposição Golpista fez Assembleia fajuta
pela Anulação das Eleições de 2019
No dia 29/08 a oposição composta por Roberto Carlos
(Chapa Mudança-CUT) e Família Rodoviária -UGT
realizou uma “assembleia”. Entre os encaminhamentos:
protesto por 2 horas por dia; Anulação das eleições 2019;
“Fora PSOL” de dentro do sindicato, e que não
componham a mesa daAssembleia do dia 10/09.
A assembleia teve um conteúdo burocrático e golpista.
O principal objetivo é a disputa do aparelho sindical. Usar
o estatuto para derrubar sua gestão é um ataque própatronal.
A votação pela anulação das eleições será anexada ao
processo em trâmite na justiça para derrubar a atual
gestão. Isso é um erro. A MAIORIA da categoria elegeu
esta direção e não é a justiça, mas sim a categoria que deve
decidir como resolver seus problemas.
Sobre a bandeira de retirada de partido do sindicato, a

CUT e UGT escondem que também têm seus partidos. O
problema não é a existência de partidos, mas sim quando
um partido usa a estrutura do sindicato para fins que não
são da categoria.
Parte dos trabalhadores que foram à assembleia
mostravam estar descontentes com o imobilismo da
direção do PSOL. Estão certos. É preciso ver que a
oposição golpista não vai romper com o legalismo.
Defenderam, na última assembleia, salários menores do
que a direção e suas propostas burocráticas não servem
para enfrentar os ataques da patronal. Em vez de protestos
de "duas horas por dia" é preciso construir a greve da
categoria!
O Boletim Nossa Classe defende a criação de uma
fração revolucionária na categoria que impulsione
uma oposição classista.

Greve dos Correios:
Unificar o conjunto dos
trabalhadores em um
verdadeiro dia Nacional de Luta
Os trabalhadores dos Correios estão em greve desde o dia
17/08, contra a destruição dos benefícios e do salário, péssimas
condições de trabalho (agravadas com a pandemia) e privatização. Os
bancários também estão construindo sua greve nacional. Estas greves
não podem ficar isoladas. Precisam ganhar as ruas em atos massivos
para confrontar as mentiras e ataques do governo Bolsonaro.
É preciso retomar o caminho da unidade do conjunto dos
trabalhadores. É dever das centrais sindicais construir de um
verdadeiros dia Nacional de Luta para pôr abaixo as ofensivas da
burguesia e de seus governos.
O Boletim Nossa Classe defende que as Centrais e sindicatos
organizem um dia Nacional de Mobilização e Luta. Convoquem
as assembleias presencias e constituam comitês de luta em defesa

