
 

 

INFORMATIVO 
DECISÃO DOS RODOVIÁRIOS É RESPEITADA EM NOVO TERMO ADITIVO DA COVID-19 

Depois que o Governo Federal cortou o Auxílio Emergencial no fim do ano, em pleno pico da segunda 

onda de contaminação da COVID-19, , sem previsão de retorno da normalidade do transporte, os patrões 

do RIO ÔNIBUS enviaram ofício ao SINTRUCAD pedindo socorro e propondo a reduzir jornadas e salários 

em 50%, suspender o adiantamento salarial e implantar banco de horas de 90 (noventa) dias. Em reunião 

realizada no dia 14/01/2021, o presidente do SINTRUCAD-RIO, Sebastião José, disse que durante todo o 

ano de 2020 os trabalhadores contribuíram para a manutenção das atividades das empresas, e agora que 

o governo abandonou todo mundo, é absurdo que os patrões venham com proposta que joga toda a 

conta nas costas dos rodoviários. Disse que o momento exige responsabilidade e transparência e que 

convocaria assembleias para que o trabalhador decidisse o que fazer. 

Respeitando as normas sanitárias de distanciamento social, foram realizadas AGE’s em 03 dias e locais 

distintos - 22/01/2021 (16h em Campo Grande), 23/01/2021 (10h30min em Rocha Miranda) e 25/01/2021 

(16h na Rua Camerino) - com a participação de cerca de 480 trabalhadores no total. E a voz de todos os 

presentes foi única: pela rejeição integral da proposta das empresas, autorizando que o SINTRUCAD-RIO 

negociasse um termo aditivo que fosse melhor do que aquele celebrado em Março/2020, no início da 

pandemia. 

Respeitando a vontade da categoria, foi assinado acordo que prevê as seguintes condições: 

1) sistema de rodízio em que o trabalhador poderá ficar até 10 (dez) dias por mês dispensado do 

trabalho, com redução proporcional do salário; 

2) garantia da integralidade dos benefícios da CCT durante toda a vigência do termo aditivo; 

3) garantia no emprego aos que entrarem no rodízio, pelo mesmo prazo da redução da jornada e 

salário; 

4) ajuda de custo no tíquete no valor de R$100,00 para quem ficar afastado por 10 dias, garantida a 

proporcionalidade; 

5) vigência nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021; 

6) caso haja novo auxílio emergencial nesse período, novo acordo mais benéfico ao trabalhador será 

negociado. 

 

O SINTRUCAD-RIO agradece a confiança da categoria e vai exigir das empresas que todo o esforço dos 

trabalhadores em prol das empresas nesse momento de crise seja reconhecido na campanha salarial que 

se iniciará em breve, com a recomposição integral dos salários e demais reivindicações que vierem a ser 

aprovadas nas AGE’s de aprovação da pauta! 

Acesse o site: sindicatodosrodoviariosrio.com.br (leia o 5 termo na integra) 

 
SÓ O SINDICATO FORTE É CAPAZ DE DEFENDER OS TRABALHADORES!!! 

PARTICIPE E FORTALEÇA O SEU SINDICATO!!! 
Sebastião José- Presidente 


