
 

 

RIO ÔNIBUS ENDURECE NAS NEGOCIAÇÕES PELO REAJUSTE 
 

PARTICIPE DA ASSEMBLÉIA GERAL !!! 
 

No dia 23/11/2021 às10:00 e 16:00 horas, na sub-sede situada na Rua Jaguaruna, 283, Campo 
Grande Rio de Janeiro/RJ, ocorrerá a assembleia geral dos trabalhadores rodoviários para 
informes e deliberação sobre o rumo das negociações. 
 
No mês de maio de 2021, depois de muita pressão, o SINTRUCAD-RIO conseguiu uma grande 
vitória ao renovar a Convenção Coletiva com todos os benefícios conquistados. Após isso os 
patrões, também, assumiram o compromisso de discutir a recomposição das cláusulas 
econômicas a partir de setembro/2021. Entretanto, até hoje dizem que a crise do segmento não 
dá condições das empresas reajustarem salários e benefícios.  
 
Em função disso o SINTRUCAD-RIO pediu a intervenção do Ministério Público do Trabalho 
- MPT, onde foi relatado perante as Procuradoras do Trabalho e os diretores do sindicato 
patronal que os trabalhadores já estão há mais de 02 (dois) anos sem reajuste e que foram os 
que mais se sacrificaram para manter o sistema funcionando durante a pandemia. Agora é hora 
dos patrões, das Instituição e da sociedade valorizarem os profissionais do transporte urbano, 
que estão com os salários defasados pela alta inflação. 
 
Depois de duas audiências de mediação sem sucesso, ficou marcada nova mediação no MPT 
dia 25/11/2021, com a participação do SINTRUCAD-RIO e RIO ÔNIBUS, tendo sido 
convidada a Prefeitura do Rio de Janeiro! Portanto será necessária a realização de assembleia 
para informar a categoria e decidir os rumos da negociação. 
 
Nossa ASSEMBLEIA GERAL será antes dessa nova reunião, no dia 23/11/2021, em dois 
turnos e locais, para ampliar a participação de toda a categoria.  
 
 

ASSEMBLÉIA GERAL 
 

DATA: 23/11/2021 
HORA E LOCAIS: 10:00 horas, na sub-sede situada na Rua Jaguaruna, 283, Campo 

Grande, Rio de Janeiro/RJ, 
16:00 horas no Centro Social situado na Estrado do Otaviano, 
404, Rocha Miranda, Rio de Janeiro/RJ 
 
 

 
VAMOS TODOS À ASSEMBLEIA! NOSSA MOBILIZAÇÃO E UNIÃO É A NOSSA FORÇA!!! 

 


