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Estamos dando início a mais uma campanha salarial e mais 
uma vez vemos e sentimos a inflação e a carestia corroer o 
poder de compra do trabalhador. E com nossa categoria 
não é diferente, a inflação acumulada já passa de 10%. 

Apesar do reajuste salarial que tivemos em nossa última 
campanha, a cada dia as condições de trabalho ficam mais 
penosas para nossa categoria. Jornadas absurdas de traba-
lho, o dobro ilegal, a dupla função e a falta de um plano de 
saúde são questões que preocupam o dia a dia de nossa 
categoria e só servem para aumentar os lucros da patronal.

Por isso, além dessa reposição inflacionária, este ano preci-
samos arrancar um aumento real de pelo menos 5%.

Nós já sabemos o discurso da Urbana, que não tem dinheiro, 
não tem condições de atender nossas reivindicações, 
enfim, o mesmo blá blá blá de sempre, apoiado pelo gover-
no do estado que permite que os empresários façam o que 
bem entendem.

Acreditamos que temos plenas condições de construirmos 
uma campanha salarial forte e vitoriosa, e para isso conta-
mos com você, guará, em cada empresa, em cada TI, em 
cada garagem ajudando a construir essa campanha, mobili-
zando seu companheiro e unindo forças a seu sindicato. 

Apresentamos aqui uma primeira proposta de pauta de 
reivindicações. Precisamos engrossar o caldo dessas 
propostas construindo com você uma pauta de luta que 
traga conquistas reais a nossa categoria.

Todos e todas à assembleia do dia 19 de abril!

1. Pelo fim da Compensação de Horas e da folga compensatória já! Hora extra feita, hora extra paga.

A compensação de horas imposta pela patronal é um dos maiores problemas que temos hoje em nossa categoria. Afinal, 
a gente trabalha, trabalha hora extra atrás de hora extra e no fim boa parte dessas horas vai embora com a compensação. 
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Em várias empresas não existe uma tabela clara, o que faz com que as horas extras que o trabalhador conta como uma 
forma de rendimento maior acabe sendo trocado por folga sem a concordância do mesmo. As horas extras ocorrem por 
necessidade do sistema, se elas são necessárias devem ser pagas. Não vamos mais aceitar a compensação. Queremos 
garantir em convenção o fim da compensação de horas e das folgas compensatórias e o pagamento das horas extras, 
quando estas forem realizadas de forma integral.

2. Fim do Dobro: Dobro é ilegal!

Além da compensação de horas, infelizmente muitos guarás para conseguirem uma complementação em sua renda se 
sujeitam a essa prática ilegal. O dobro só prejudica o trabalhador em todos os aspectos: compromete sua saúde e seu 
descanso, vê suas horas trocadas devido à compensação, não vê os tributos trabalhistas recolhidos (afinal é uma prática 
ilegal), enquanto os empresários utilizam o dobro como uma forma de sonegação, já que não recolhem os devidos tribu-
tos. Nenhum trabalhador pode se submeter a essa prática danosa, a existência do dobro só evidencia a necessidade de 
contratação imediata de mais operadores no sistema.

3. Pelo fim da Dupla Função: Queremos a volta do cobrador já

Esses anos têm sido difíceis para nós guarás, pois com a demissão de nossos companheiros cobradores e cobradoras nos 
vemos obrigados a exercer a dupla função. Retomar esta luta é parte fundamental de nossa campanha salarial, não vamos 
abandoná-la, não vamos fazer o jogo da patronal (como a Oposição tem feito) aceitando a dupla função. Várias cidades 
têm conseguido o retorno dos cobradores, muitas outras estão lutando para mantê-los e aqui vamos lutar até o fim contra 
a dupla função. 

4. Reposição da inflação e aumento real de 5%

Como dissemos, o vitorioso reajuste obtido no ano passado já foi corroído pela inflação acumulada, que só até fevereiro 
já superava a casa dos 10%. Portanto, não aceitaremos nada menos do que a reposição inflacionária. Mas apenas a reposi-
ção da inflação não zera nossas perdas, por isso, vamos lutar também por um aumento real de pelo menos 5%. Dinheiro 
sabemos que a Urbana tem.

5. Vale refeição de R$400,00 e uma cesta básica de R$300,00 para toda categoria!

Essa carestia que vivemos no nosso dia a dia se reflete principalmente nos alimentos. Conceder um ticket no valor que nos 
é oferecido é uma afronta e um desrespeito, desafiamos o Sr. Bandeira a realizar uma refeição decente com essa valor. 
Portanto, precisamos de um vale refeição de pelo menos R$400,00. Entretanto, muitas categorias, além do ticket, 
recebem também uma cesta básica. Chegou a hora de garantir esse direito em nossa convenção, por isso estamos defen-
dendo uma cesta básica de pelo menos R$300,00 para toda a categoria.

6. Garantia do pagamento do ticket alimentação e a manutenção do vale transporte para os trabalhadores e traba-
lhadoras afastados pelo INSS.

7. Pela implementação de um plano de saúde para toda a categoria rodoviária e seus dependentes, garantido em 
Convenção Coletiva e pago pelas empresas

Esses e outros pontos serão deliberados por você, guará, 
em nossa assembleia que será realizada no próximo dia 19 
de abril em duas sessões, uma pela manhã e outra à tarde, 
na sede do sindicato.

As lutas não serão fáceis, a patronal vai querer endurecer o 
jogo, mas temos certeza que com o apoio e luta dos rodovi-
ários e rodoviárias faremos a mais vibrante e vitoriosa 
campanha Salarial da história de nossa categoria.

PARTICIPE DO CANAL DO JURÍDICO - Semanalmente nosso setor jurídico vai tirar dúvidas da categoria a respei-
to de temas relacionados.  Você, guará, com dúvidas ou perguntas sobre aposentadoria, convenção coletiva, horas extras 
ou qualquer outra temática jurídica, deixe sua pergunta na página do Instagram do sindicato. Uma vez por semana nossos 
setor jurídico responderá seu questionamento e prestará todos os esclarecimentos necessários.
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ESTÁ SURGINDO O FÓRUM NACIONAL 
DOS RODOVIÁRIOS E RODOVIÁRIAS

Fruto da iniciativa de diversos sindicatos e Oposições, está 
surgindo o Fórum Nacional dos Rodoviários e Rodoviárias, 
o objetivo do Fórum é independentemente de Central 
Sindical, federação ou confederação, organizar a luta da 
categoria rodoviária, visando uma pauta nacional comum 
que sirva como parâmetro para toda categoria. 

Como sabemos, os patrões se organizam a nível nacional, 
tem seus representantes no congresso nacional, no judiciá-
rio e tem um objetivo comum: retirar nossos direitos e 
acabar com os cobradores para garantir seus lucros.

Como parte dessa nossa luta realizaremos em Recife no 
próximo mês de Maio o I Encontro Nacional da Categoria 
Rodoviária.  Nesse Encontro vamos sacramentar nossa 
pauta comum. E organizar para junho um Dia Nacional de 

Paralisação da Categoria Rodoviária, vamos parar o país 
dando visibilidade para nossa luta.

Reproduzimos abaixo o Manifesto do Fórum assinado por 
sindicatos e oposições (Sindicato dos Rodoviários do 
Recife e RMR-PE, Sindicato dos Rodoviários do RJ- RJ, 
Sindicato dos Rodoviários de Aracaju-SE,Sindicato dos 
Rodoviários de Goiânia-GO, Sindicato dos Rodoviários de 
Vitória-ES, Oposição Rodoviária de Niterói Chapa 2, Oposi-
ção Rodoviária da Paraíba, SINTRO –CE, Sindicato dos 
Rodoviários de Sorocaba-SP, Sindicato dos Rodoviários de 
Porto Alegre –RS, Sinco�rap –Rodoviários –AP, Oposição 
Rodoviária –CSP-Conlutas São Paulo /SP, Associação dos 
Trabalhadores em Transporte Coletivo Rodoviários e 
Urbano do Estado de SP-ATTRUESP):

Recife sediará o primeiro encontro nacional da Categoria Rodoviária!

O 4 de Dezembro de 2021 tornou-se um marco importante para a categoria rodoviária, estivemos reunidos sindicatos e oposi-
ções sindicais de diferentes matizes com um objetivo único: Fortalecer a unidade da Categoria Rodoviária. Sabemos que os 
empresários são unidos nos ataques a nossa classe e tem um projeto claro: implementar a dupla função no país inteiro para 
lucrarem ainda mais, por isso essa luta é tão importante, pois a dupla função só enfraquece a categoria. 
Depois de 01 primeiro encontro realizado em setembro que serviu para debater a situação da categoria rodoviária, trocar expe-
riências, sinalizar lutas e que contou com a presença do Sindicato dos Rodoviários do Recife, Sindicato dos Rodoviários do RJ, 
Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba-SP, Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre e Oposição Rodoviária de Niterói, surgiu 
a proposta dos companheiros de Recife para avançarmos nessa unidade, apontando para uma nova reunião visando a realiza-
ção de um grande encontro nacional, com uma pauta comum apontando para um dia nacional de lutas dos rodoviários. 
No último dia 04 de dezembro de 2021 realizamos esse segundo e vitorioso encontro que ampliou a participação do primeiro, 
construiu algumas propostas em comum e definiu pela realização de um novo encontro para o último fim de semana de janeiro 
de 2022. Nesta data sairá uma convocação ainda mais ampla para a realização de um Encontro Nacional presencial em Maio, o 
local desse encontro será definido em Janeiro, mas surge como proposta a cidade do Recife, além do RJ e Brasília.
Como afirmamos, pretendemos que este encontro seja o mais amplo possível e que congregue todos os sindicatos e Oposições 
dispostos a lutar, independente se filiados ou não a qualquer central, um Encontro que organize a luta da categoria rodoviária:
• Contra a Dupla Função, pela reincorporação dos cobradores e cobradoras;
• Por um projeto de lei nacional contra dupla função;
• Por um Piso Nacional Rodoviário de 04 Salários mínimos;
• Vale-refeição de 01 salário;
• Por uma data base Unificada;
• Retorno da Aposentadoria especial; 
• Fim dos acordos individuais;
• Por um Plano de saúde a todos os rodoviários, garantido pelas empresas;
• Em defesa dos serviços públicos;
• Contra a privatização das empresas públicas de transporte;
• Por uma jornada nacional de 06 horas;
• Cipas de luta, com eleições livres e democráticas;
Ficam convidados todos os sindicatos e Oposições para nosso novo encontro em janeiro de 2022, que convocará o Encontro 
Nacional em Maio que prepare nosso dia Nacional de luta rodoviária.

FÓRUM NACIONAL DOS RODOVIÁRIOS: Contra a Dupla Função e pela unidade da categoria rodoviária
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Aproveite os benefícios do seu sindicato se asso-
ciando e desfrute dessas vantagens que só você, 
trabalhador e trabalhadora, associados têm 
direito. Além de um instrumento de luta, que 
defende o seu direito guará, o seu sindicato tem se 
empenhado em conseguir cada vez mais benefícios.

São descontos em universidades, cinema, ótica e 
clubes. Todo associado e associada, por exemplo, 
que quiser utilizar as dependências do Aldeia 
Water Clube tem direito a 02 ingressos por 
apenas R$20,00 com direito a 05 convidados. 
Recentemente o sindicato firmou uma parceria 
com a Mega Saúde, uma nova clínica médica, 
localizada no centro do Recife, onde e com todo 
conforto e comodidade você poderá receber 
atendimento médico em várias especialidades, 
além de descontos nos exames.

Para usufruir de tudo isso é muito simples, basta 
se associar ao sindicato.

BENEFÍCIOS PARA 
OS ASSOCIADOS

A maldosa reforma trabalhista aprovada pelo ex-presidente Michel 
Temer que vigorou a partir de 2017, acrescentou artigos na Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) intimidando milhares de trabalhadores 
em não entrarem na justiça, pois se perdessem a ação pagariam 
custas processuais e honorários advocatícios para a empresa.

Contudo, no final do ano passado (2021), o STF, por decisão plenária, 
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, 
declarou a inconstitucionalidade do art.790-B, caput, e também do 
art. 791-A, §4º, CLT.

Assim, o STF entendeu que as regras introduzidas nos artigos acima 
descritos, restringiam os direitos fundamentais de acesso à Justiça e 
da assistência judiciária gratuita.

Enfim, companheiros e companheiras, diante do julgamento do STF 
que julgou inconstitucional a aberração da reforma trabalhista, o 
trabalhador que teve o reconhecimento da justiça gratuita, mesmo 
perdendo o processo, ficará dispensado ao pagamento dos valores 
das custas processuais e honorários advocatícios para a empresa.

DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL (STF): JUSTIÇA GRATUITA 

EM PROCESSOS TRABALHISTAS

MOBILIZAÇÕES E GREVES RODOVIÁRIAS PELO PAÍS AFORA 
DERAM A TÔNICA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DESSE ANO

Assim como terminara o ano de 2021, o ano de 2022 come-
çou agitado e com muita luta por parte da categoria rodovi-
ária Brasil afora. De greves a paralisações, esse primeiro 
trimestre do ano teve a categoria rodoviária como protago-
nista das lutas.

O processo mais duro ocorreu em São Luís- MA. A greve da 
categoria que se encerrou na sexta-feira, 18/03/2022, foi 
covardemente reprimida e pela primeira vez desde a rede-
mocratização adotou medidas de exceção contra os traba-
lhadores, determinando a prisão da diretoria do sindicato. 
Essa medida (felizmente revertida logo depois) mostrou 
bem o papel exercido pelos empresários do transporte, em 
conluio com o poder público e um setor da Justiça, na repres-
são e perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras.

A greve durou mais de 01 mês e apesar de não conseguir a 
reposição integral da inflação, pois arrancou um reajuste de 
5%, conseguiu duas importantes vitórias: A manutenção 
dos cobradores e o não desconto dos dias parados.

A principal lição que fica é que a política da patronal é a 
mesma a nível nacional: Implementar a dupla função e 
aumentar a exploração dos rodoviários e rodoviárias.

Em SP querem retirar os cobradores, mas a categoria vem 
resistindo; no RJ os trabalhadores do BRT recentemente 
cruzaram os braços contra as péssimas condições de traba-
lho. Quando fechávamos esse jornal eram os trabalhadores 
de Teresina que se preparavam para ir à greve.

O que vemos é que a luta de nossa categoria é a mesma de 
norte a sul do país.

Greves e mobilizações rodoviárias no último trimestre:   
Greve Ribeirão Preto (SP) em 08/02;   Greve São Luís (MA) 
em 17/02; Greve Foz do Iguaçu (PR)  em 22/02; Greve Rio de 
Janeiro (RJ) em 25/02; Greve São Vicente (SP) em 01/03; 
Greve em Belém (PA) em 04/03; Paralisação São Paulo (SP, 
empresa Grajaú) em 09/03; Paralisação Manaus (AM) em 
09/03; Greve Guarapari (ES) em14/03; Greve Salvador (BA) 
em 17/03; Greve Teresina (PI) em 21/03.

Por Jeremias da Silva, Diretor de base do Sindicato


