
 

 

SINDICATO CONVOCA RODOVIÁRIOS PARA DELIBERAR SOBRE PARALISAÇÃO 

No dia 25/11/2021, na audiência de mediação solicitada pelo SINTRUCAD no Ministério Público 

do Trabalho, a intransigência patronal foi ao limite ao se recusarem a discutir qualquer reajuste 

de nossas cláusulas econômicas pelo prazo de 60 (sessenta) dias.  

Como a categoria já tinha aprovado, a reivindicação atual é a recomposição pelo índice da 

inflação 2019/2021 nos salários e a cesta básica seja reajustada para R$500,00 (quinhentos 

reais). Também já havia sido aprovado o ESTADO DE GREVE e foram feitas as comunicações 

para as empresas e o Município, desde 24/11/2021. 

Agora chegou a hora da “onça beber água”. Dia 28/11/2021, às 20:00h, será realizada 

assembleia que decidirá sobre a deflagração da paralisação. Importante que toda categoria 

compareça e participe desta decisão. 

ENTENDA O PASSO A PASSO DA NEGOCIAÇÃO 

Em Maio/2021, após autorização dos trabalhadores, o sindicato renovou a CCT 2019/2020, garantindo 

todos os direitos e cláusulas, pelo período de Junho/2021 até Maio/2022. 

As empresas se comprometeram a negociar o reajuste dos últimos dois anos em Setembro. Entretanto, 

quando foram notificados pelo SINTRUCAD, Os patrões responderam que não iriam negociar reajuste, 

pois estavam com os contratos defasado. 

Diante do abuso patronal o SINTRUCAD solicitou pedido de mediação no Ministério Público do Trabalho 

MPT (PA-ME 3757.2021.01.000/3). Já houveram reuniões no MPT nos dias 25/10/2021, 03/11/2021 e 

25/11/2021, sendo que nas últimas participou também um procurador do Município do Rio de Janeiro. O 

SINTRUCAD informou as dificuldades da categoria, que já está há quase 3 anos sem reajuste, e manifestou 

que a categoria não abre mão da imediata recomposição salarial pelo índice da inflação do período 

2019/2021 nos salários e pisos, e o reajuste da cesta básico pelo índice de inflação dos alimentos. 

Na última audiência no MPT, mesmo notificados do estado de greve desde 23/11/2021, os patrões tiveram 

a cara-de-pau de dizer que só vão negociar daqui há 60 (sessenta) dias. 

O representante do Município disse que está prevista uma audiência de conciliação com o Ministério 

Público Estadual para discutir possibilidade de reajuste de tarifa. Em razão disso a Procuradora fez 

proposta para uma nova audiência de mediação para o dia 01/12/2021. 

 

O presidente Sebastião José disse que o sindicato não vai entrar em discussão de aumento de tarifa e 

que o reajuste dos trabalhadores não pode ficar vinculado a isso, por ser questão de direito e dignidade 

para a categoria. Disse que quem vai decidir os rumos da negociação é a categoria e só depois vai 

apresentar a resposta.  

VAMOS TODOS À LUTA! VAMOS TODOS À ASSEMBLEIA GERAL 

Data: 28/11/2021 (domingo) Hora: 20:00 horas 

Local: CENTRO SOCIAL DE ROCHA MIRANDA (Estrada do Otaviano, 404) 


