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ALEX DE JESUS – 1/7/2020

Pedido. Uma das principais reivindicações da categoria é reajuste salarial; negociações estão em curso

¬ MANUEL MARÇAL 
NATÁLIA OLIVEIRA 
PEDRO AUGUSTO FIGUEIREDO

¬ Com  os  motoristas  de  
ônibus em greve,  esta se-
gunda-feira  promete  ser  
conturbada para quem usa 
o transporte coletivo em Be-
lo Horizonte. Ontem, mora-
dores da capital já demons-
travam preocupação de co-
mo seria  o  deslocamento 
para o trabalho hoje. 

Maria Rita Pereira, 51, 
trabalha como auxiliar de 

limpeza e usa o ônibus todas 
as manhãs. “Não tenho co-
mo ir trabalhar porque é lon-
ge. Transporte por aplicativo 
tem, mas eu não tenho di-
nheiro para pagar.  Vai  me 
atrapalhar muito porque eu 
preciso do emprego e é arris-
cado perder o serviço”, diz. 

Denise Assis mora no bair-
ro João Pinheiro, na região 
Oeste, e trabalha como tele-
fonista na Cidade Adminis-
trativa, na região de Venda 
Nova.  Ela  pretende  gastar  
mais para chegar ao traba-
lho. “O jeito é pegar um apli-
cativo, mas faz muita falta os 
ônibus, principalmente a li-
nha Move”, afirmou.

Para  o  faxineiro  Lucas  
dos Santos, 23, o caminho se-
rá arrumar uma carona para 
se deslocar. “Eu pego ônibus 
às 4h da manhã. Vou ter que 
arrumar uma carona. Será a 
solução”,  afirmou  ele,  que 
mora no bairro Veneza, em 
Ribeirão das  Neves,  e  tem 
que se deslocar diariamente 
para trabalhar  no Coração 
Eucarístico,  na  região  No-
roeste de Belo Horizonte. A 

carona que seria a garantia 
dele para chegar no empre-
go, no entanto, ainda não ha-
via sido combinada até a tar-
de de ontem. 

A GREVE. O Sindicato dos Tra-
balhadores Rodoviários de 
Belo Horizonte (STTR) ga-
rantiu  que  será  mantida  

60%  da  frota  em  circula-
ção,  conforme  decisão  do  
Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT). Em caso de des-
cumprimento da  ordem,  a  
multa prevista  é de R$ 50 
mil. “Como é uma decisão 
do tribunal, nós vamos pro-
curar acatar”, disse o presi-
dente  do  sindicato,  Paulo  
César da Silva. “A categoria 
se mantém mobilizada e o 
estado de greve está manti-
do.  É  direito  legítimo por  
lei, mas também não esta-
mos aqui para descumprir a 
legislação”, afirmou.

Ele avalia que de 80% a 

85% dos trabalhadores da ca-
tegoria estão mobilizados pe-
lo movimento grevista, que 
irá ocorrer em todos os pon-
tos da cidade. Uma das rei-
vindicações do grupo é o rea-
juste salarial para os motoris-
tas que, segundo Silva, não 
ocorre há dois anos. 

“Perdemos vários colegas 
de  trabalho  para  a  Covid,  
sem contar os 10 a 15 moto-
ristas que são atendidos por 
dia pela nossa psicóloga com 
problemas  psíquicos  pela  
pressão de cobrar passagem, 
exigir máscara das pessoas e 
higienização das mãos”, diz.

¬ PEDRO AUGUSTO FIGUEIREDO 
¬A Polícia Civil de Minas Ge-
rais anunciou ontem que pren-
deu um homem de 22 anos na 
última quinta-feira suspeito de 
ter envolvimento no assalto e 
tortura de um casal de policiais 
militares. O crime ocorreu em 
5 de janeiro de 2020 em Igara-
pé, na região metropolitana de 
Belo Horizonte.

O coronel da reserva, Alex 
de Melo, de 50 anos, e cabo 
Raiana Rodrigues Figueiredo, 
de 34, foram amarrados, tortu-
rados e baleados em um condo-
mínio residencial na cidade. 
Os criminosos fugiram no car-
ro do oficial.

No dia seguinte ao crime, 
três suspeitos de envolvimento 
no caso foram mortos em con-
fronto com a polícia em Ibirité, 
também na região metropolita-
na. Outros dois suspeitos fo-
ram presos e confessaram. Um 
sexto suspeito também foi pre-
so, mas negou que tenha atira-
do nos militares.

Patronal

Suspeito de 
torturar PMs 
é preso 

Empresas 
alegam crise 
no transporte

7
O Sindicato das Empre-
sas de Transporte de 

Passageiros de Belo Horizon-
te (SetraBH) disse que o setor 
vem enfrentando uma crise 
sem precedentes e que está 
garantindo a operação do ser-
viço público e a manutenção 
dos empregos dos profissio-
nais de transporte até que a 
situação seja resolvida.

Segundo o SetraBH, mes-
mo não havendo aumento da 
passagem  de  ônibus  em  
2017, 2019 e 2020, as empre-
sas concederam aumento sa-
larial para os rodoviários em 
2017 e 2019. “O SetraBH des-
taca que o modelo de gestão 
estruturado no contrato de 
2008, é injusto, principalmen-
te, com o passageiro diário, 
porque é ele quem banca to-
dos os custos do transporte”, 
disse em nota.

A PBH e a BHTrans infor-
maram que não podem inter-
ferir na greve pois se trata de 
uma negociação trabalhista 
intermediada pelo TRT, mas 
que acompanha o processo 
por se tratar de um serviço pú
blico. (MM/NO/PAF)

Garantia. Sindicato da categoria promete que 60% da frota será mantida em circulação a pedido do TRT 

Motoristas de ônibus estão em greve
Trabalhadores que 
dependem do 
transporte público 
temem pelo caos 

Igarapé

Negociação
Reunião. O TRT marcou 
uma audiência de conci-
liação para hoje a tarde 
em busca do acordo en-
tre patrões e funcioná
rios. A PBH e a BHTrans 
vão acompanhar.

26 | O TEMPO BELO HORIZONTE | SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021 CIDADES

D4Sign f26cef90-6bc5-4302-a81c-386ac5fffc88 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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