
No ano passado, fizemos vários protestos para 
mostrar à patronal e ao Governo do Estado que 
a nova diretoria do Sindicato dos Rodoviários 
do Recife e Região Metropolitana, Gestão O 
Guará, não aceita de forma alguma a dupla 
função e a demissão dos cobradores e fiscais. 
Com nosso movimento, conseguimos impedir 
que todos os cobradores fossem demitidos 
ainda em 2019 e que a dupla função fosse 
implantada em todo o sistema.

O governador pediu um prazo até o dia 30 de 
janeiro para estudar o assunto e tomar uma 
decisão. Este prazo terminou e agora exigimos 
uma posição firme do governador a respeito do 
tema. É hora do Governo do Estado baixar um 
decreto proibindo a dupla função. O Governo 

também deve colocar como item na nova licita-
ção que pretende fazer de que as empresas 
devem ter em cada ônibus pelo menos um moto-
rista e um cobrador. É isso que esperam os 
rodoviários e a população, que é amplamente 
contra a total escravidão do motorista.

O sindicato irá organizar um calendário de lutas 
para pressionar o Governo e também a Câmara 
dos Vereadores do Recife e a Assembleia Legis-
lativa do Estado. Eles precisam proibir esse 
absurdo que coloca em risco a vida do popula-
ção e também prejudica a saúde do trabalhador.

Vamos à luta agora! É hora de botar pra torar! 
Vamos dar um basta nessa desumanidade com a 
nossa categoria! 

O Sindicato dos Rodoviários está convocando 
amplamente a categoria para Assembleia Geral 
no dia 19 de Fevereiro, às 10h da manha e às 
15h30, no período da tarde, para debater a 
seguinte pauta:

• A luta contra a dupla função e a demissão dos 
cobradores e fiscais

• Encaminhamentos para a mudança do estatu-
to do Sindicato

• Organização da Campanha Salarial

• Luta contra as perseguições na categoria

A participação em massa da categoria é funda-
mental para definir um calendário de protesto e 
mobilização contra a dupla função, que poderá 
ocorrer inclusive durante o Carnaval, se o Gover-
no do Estado não acabar de vez com essa 
desumanidade contra os trabalhadores e a 
população.

Também precisamos com antecedência come-
çar a debater a organização da Campanha 
Salarial. É desta forma que se faz um sindicato 
de luta, voltado aos interesses dos trabalhado-
res e não da patronal!
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As denúncias que o sindicato vem fazendo em 
relação às péssimas condições de manutenção 
dos Terminais Integrados (T.I.s), com banheiros 
quebrados, falta de local adequado para alimen-
tação e descanso dos trabalhadores, falta de 
água, péssima conservação e limpeza, levaram o 
Governo a comunicar na imprensa que irá refor-
mar as integrações, começando pelas 6 maiores.

Essa é uma vitória do Sindicato, mas não basta o 
anúncio do Governo. Nós iremos fiscalizar e 

cobrar para que as obras atendam de forma 
digna toda a categoria e a população.

Não vamos parar com as denúncias. Continuare-
mos publicando em nosso site e redes sociais 
todos os absurdos e desrespeitos com a 
categoria e as péssimas condições de trabalho. 
Se você, trabalhador, tem uma denúncia a fazer, 
procure o Sindicato ou fale conosco através das 
nossas redes.

O Sindicato dos Rodoviários vem procu-
rando os vereadores do Recife para tratar 
do Projeto de Lei 05/19, da autoria de Ivan 
Moraes (PSOL), que tramita na Câmara 
Municipal e que proíbe o acúmulo de 
função motorista-cobrador, impedindo 
que o motorista cobre e dirija ao mesmo 
tempo. Leis como essa já foram aprovadas 
em outros municípios, como Rio de Janeiro 
e Porto Alegre. É urgente barrar o absurdo 
da dupla função, que, além de sobrecarre-
gar o motorista e causar desemprego, 
também coloca em risco tanto os trabalha-
dores como os passageiros.

Suspensões abusivas, descontos sem explica-
ção, faltas apontadas no dia que o rodoviário 
trabalhou, falta de água para beber na garagem 
e nos terminais, cobrança de passagem para o 
funcionário pegar o carro que leva para Porto, 
vários tipos de assédio moral...

Todas estas situações absurdas acima listadas 
fazem parte da atual realidade desta empresa. 
A lista é grande e, mesmo assim, é bem provável 
que tenhamos deixado algo de fora.

Anos de convívio com direções sindicais traido-
ras e permissivas fez a Vera Cruz ficar sem 
noção. Quase compreensível.

O problema é que os tempos são outros. A 
categoria agora tem uma direção que vai em 
cima, que cobra.

Cobra ainda mais depois de mais de 1 mês de 
diálogo com a direção da empresa e... tudo na 
mesma ou piorando.

Fomos lá na madrugada do dia 6 e demos o 
recado. Parte dos problemas foi resolvido: a 
demissão do gerente.

A correção dos pagamentos errados a empresa 
recebeu um prazo para realizar e não realizou.

Se estes e os outros abusos não cessarem, 
voltaremos para a frente da empresa para 
organizar uma assembleia com os funcionários 
e vamos propor greve por tempo indeterminado.

Te orienta, Vera! Estamos de olho.
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Sindicato denunciou situação degradante a que estão submetidos rodoviários e população

No dia 06 de Fevereiro, o Sindicato participou de protesto dos rodoviários na garagem da empresa Vera Cruz, em Prazeres

Sindicato está visitando gabinete dos vereadores
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“AGORA EU ACREDITO 
NO SINDICATO”

É com enorme prazer que nós, da gestão O 
Guará do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviá-
rios do Recife e Região Metropolitana, nos 
dirigimos à categoria. Foram décadas de uma 
espera angustiante e, infelizmente, de muita dor 
e derrota que a categoria teve que suportar 
para, finalmente, ter à frente da sua entidade 
sindical uma direção independente dos patrões 
e dos governos e, por isso, combativa.

Faremos de tudo para honrar a confiança que 
nos foi delegada nas eleições de 2019. A come-
çar por combater com todas as nossas forças a 
tragédia da dupla função, uma iniciativa da 
patronal com a anuência do poder público, que 
aumenta a exploração e provoca desemprego. 
Não descansaremos enquanto não a derrotar-
mos!

Depois de décadas de descompromisso das 
antigas gestões do Sindicato para com os 
rodoviários, temos muito o que ajustar, corrigir 
e/ou desfazer. Por exemplo:

- Acabar com a postura passiva e permissiva do 
Sindicato diante dos abusos dos empresários e 
dos governos;

- Delegar o real poder de decisão do Sindicato 
para a categoria. Para isso, precisaremos 
organizar e contar com a presença da categoria 
em assembleias e em um Congresso da mesma;

- Já encerramos com a prática de pagar super 
salários aos diretores (o diretor que estiver 
liberado pelo sindicato receberá, desta gestão, 
no máximo, o valor do salário de um motorista);

- Já desfizemos as relações contratuais com 
toda a antiga equipe jurídica da entidade. 
Teremos um novo jurídico. Bem mais vigilante e 
atento em proteger os interesses dos rodoviá-
rios enquanto categoria e, ainda, por um valor 
30% menor do que o Sindicato antes pagava por 
este serviço;

- Já temos também um trabalho de comunicação 
permanente com a categoria: páginas no 
Facebook, Instagram, um site e muito conteúdo 
para o WhatsApp.

Tudo isso e muito mais está sendo feito para 
democratizar a sua entidade, modernizar o seu 
funcionamento e torná-lo um instrumento à 
altura dos desafios e necessidades colocados 
para os rodoviários e o conjunto da classe traba-
lhadora.

Em outras palavras: a antiga maneira de fazer o 
Sindicato funcionar não terá vez sob a nossa 
gestão. Justamente por isso, por já termos 
assumido o Sindicato demonstrando o nosso 
compromisso com a categoria, que a diretoria 
passou as duas primeiras semanas de Janeiro 
deste ano tendo que ir à delegacias para 
atender intimações encomendadas pela 
URBANA, que nos acusa de “formação de 
quadrilha” devido às lutas que travamos ao lado 
dos rodoviários contra a dupla função.

Também realizamos e continuamos a realizar 
iniciativas para ajustar muita coisa errada 
dentro da empresa Vera Cruz (que já nos obrigou 
a realizar uma paralisação de saída de frota da 
mesma). Além disso, realizamos várias denún-

cias sobre as condições de manutenção de 
algumas integrações. Sem falar de incontáveis 
“pepinos” que já resolvemos em diversas empre-
sas, especialmente os relacionados a demis-
sões e suspensões abusivas.

AJUDE A CONSTRUIR UM SINDICATO 
DE LUTA: SEJA SÓCIO
Para que possamos realizar e atender as neces-
sidades políticas da categoria, como derrotar a 
dupla função, construir uma campanha salarial 
forte e vitoriosa, tomarmos várias outras inicia-
tivas políticas e jurídicas para nos proteger e 
conquistar melhorias, teremos que fortalecer a 
nossa entidade. Neste sentido, tornar-se sócio é 
fundamental para termos sucesso em nossos 
desafios. 

A gestão O Guará recebeu o Sindicato quebrado, 
com dívidas de INSS, falta de pagamento dos 
contratos com advogados, entre outras coisas.

Nesse momento, precisamos colocar a casa em 
ordem e organizar as finanças para poder inves-
tir na organização da luta da categoria, na luta 
contra a dupla função e na campanha salarial. 
Temos um sindicato para reerguer, para que, 
finalmente, dê orgulho e confiança à categoria.

Só conseguiremos organizar o sindicato se cada 
trabalhador fizer parte desta reconstrução, se 
tornando sócio e ajudando a fazer um sindicato 
forte, que mostre para a patronal que agora os 
trabalhadores têm um sindicato de verdade!

“É preciso lutar. É possível vencer.”

Ado Lima e a gestão O Guará assumiram no dia 23 de Dezembro, com um ato de posse na sede do Sindicato



Nos últimos anos os brasileiros estão sentindo 
cada vez mais o peso do preço dos combustíveis 
sobre a sua vida. Do gás de cozinha ao diesel, 
passando pela gasolina e etanol, tudo ficou mais 
caro.

Tal encarecimento destes produtos tem a ver 
especialmente com o fato de a Petrobras ter se 
aberto para o investimento de acionistas priva-
dos. Estes acionistas não querem saber se o 
petróleo está dentro do próprio país e se conta-
mos com refinarias próprias para dar conta do 
seu refino.

Os acionistas conseguiram fazer com que o 
preço do petróleo brasileiro variasse conforme 
o valor do produto no mercado privado mundial. 
Fazem com que a Petrobras produza sem 
pensar socialmente. O petróleo deixou de ser 
nosso, enquanto povo brasileiro. Se os europeus 
e estadunidenses topam pagar mais caro, os 
acionistas privados da Petrobras exigem o 
mesmo esforço financeiro do povo brasileiro.

A greve petroleira em curso no país está intima-
mente relacionada com o objetivo do governo 

Bolsonaro em fazer avançar o controle privado 
sobre a cadeia produtiva do petróleo.

A greve iniciada no dia 1 de Fevereiro está, 
inicialmente, vinculada com a intenção do gover-
no federal em fechar uma fábrica de fertilizan-
tes no Paraná que pertence à Petrobras. Se tal 
fábrica for fechada, serão demitidos cerca de 
mil trabalhadores. O governo já tem a data para 
fechamento da fábrica: dia 14 de Fevereiro.

Além desta demissão em massa, o movimento 
grevista também se dá porque o governo está 
descumprindo vários pontos do Acordo Coleti-
vo de Trabalho que fechou com os petroleiros. 
De desrespeito à PLR à alteração unilateral de 
escalas de trabalho, os petroleiros têm sido 
afrontados pelo governo.

Manter o preço do petróleo atrelado ao merca-
do mundial – como querem os acionistas – e 
permitir que as nossas refinarias sejam privati-
zadas é e será um duro golpe contra o bolso do 
povo brasileiro, especialmente de sua parte 
mais pobre.

Neste sentido, é fundamental que a greve petro-
leira receba o mais amplo reconhecimento do 
conjunto da classe trabalhadora, da importância 
que esta greve tem em defesa não só de empre-
gos e direitos, mas também da própria sobera-
nia do Brasil.

Países como a Venezuela e o Irã incomodam 
países mais fortes por não entregarem de 
bandeja o petróleo que possuem. O Brasil preci-
sa retomar sua soberania sobre o seu petróleo. 
Só assim os preços dos combustíveis poderão 
baixar. Só assim poderemos usar o lucro que o 
petróleo proporciona para investir no povo 
brasileiro e não na conta bancária do acionista 
privado.

Não à demissão em massa dos petroleiros! Não 
à privatização da Petrobras e das refinarias! 
Reestatizar a Petrobras para baixar o preço dos 
combustíveis!
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O Sindicato dos Rodoviários apoia a greve do 
Sindicato Profissional dos Auxiliares e Técnicos 
de Enfermagem de Pernambuco (SATENPE), se 
somando à luta por um salário digno para a 
categoria e por uma saúde pública e de qualidade.

Os rodoviários estão participando dos protes-
tos dos auxiliares e técnicos de Enfermagem. 
Para Aldo Lima, presidente do Sindicato dos 

Rodoviários, essa luta é legítima e necessita do 
apoio de toda a sociedade. "Os trabalhadores da 
saúde precisam de melhores condições de 
trabalho, a fim de que possam oferecer melho-
res condições de atendimento para a população 
pernambucana", disse Aldo.

Segundo os grevistas, a categoria está sem 
reajuste há mais de 15 anos.

O Sindicato dos Rodoviários do Recife e 
RMR está investindo para melhorar cada 
vez mais a comunicação com a categoria 
rodoviária.

No intuito de se aproximar ainda mais da 
base nos meios digitais, o Sindicato dos 
Rodoviários agora está no Instagram, com 
o perfil @rodoviariosrecifermr.

O Sindicato também ganhou um novo site, 
onde os rodoviários poderão encontrar 
notícias, documentos e informativos. O 
endereço é rodoviariosrecifermr.com.

Siga a gente e fique por dentro das notícias 
do seu sindicato!

RODOVIÁRIOS APOIAM GREVE 
DOS AUXILIARES E TÉCNICOS 

DE ENFERMAGEM

SINDICATO GANHA 
NOVO SITE E PERFIL 

NO INSTAGRAM

Sindicato participou de protestos dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem


