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RODOVIÁRIO 
SINDICALIZADO
É RODOVIÁRIO 
RESPEITADO!

à população de Nova Iguaçu
Os rodoviários de Nova Iguaçu e das 

cidades da base territorial do Sindi-
cato (São João do Meriti, Nilópolis, 

Belford Roxo, Mesquita, Queimados, Japeri, 
Paracambi, Miguel Pereira, Engº Paulo de 
Frontin, Mendes, Rio das Flores, Vassouras, 
Paty de Alferes, Itaguaí, Seropédica e Man-

garatiba), estão sendo vítimas de arrocho sa-
larial e de persistentes abusos por parte das 
empresas de transporte coletivo da região.

Há anos essa situação vem acontecen-
do. E não dá mais para aceitar e para es-
perar o cumprimento das “promessas” dos 
empresários. 

A deflagração de movimento grevista é 
uma possibilidade real, levantada pe-
los trabalhadores, na última Assembléia 

Geral, realizada no dia 15 de abril. 

GREVE

Mensagem dos 
Rodoviários

Tendo em vista, no entanto, o movimento 
grevista dos companheiros ferroviários, e sem 
querer causar mais problemas à população, os 
rodoviários, ACEITANDO PONDERAÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, decidi-
ram adiar a decisão sobre a possível greve para 
a Assembléia Geral a ser realizada no próximo 
dia 24 de abril.

Há, então, possibilidade real de GREVE 
DOS RODOVIÁRIOS DE NOVA IGUAÇU e de-
mais cidades da base territorial do Sindicato, à 
Zero Hora do dia 25 (sábado) ou do dia 27 (se-
gunda-feira).

Continua no verso



A GREVE, caso aconteça, terá sido causada unicamente pela intransigência 
das entidades patronais em atender às reivindicações feitas pelos trabalha-
dores. São reivindicações realistas, simples e estão dentro das possibilidades 
das empresas. 

O MOTIVO

A través desta Nota à 
População, os Traba-
lhadores Rodoviários 

de Nova Iguaçu veem pe-
dir à população em geral, 
COMPREENSÃO. Esta-
mos lutando por maiores 

COMPREENSÃO
salários sim, mas, princi-
palmente, por MELHORES 
CONDIÇÕES DE TRABA-
LHO – o que se refletirá em 
mais segurança e mais con-
forto para todos os usuários 
do transporte coletivo.

O Sindicato trabalhará 
para que a escala mínima 
seja cumprida e que os 
prejuízos à população se-
jam os menores possíveis. 
Por isso solicitamos a com-
preensão de todos.

Se o trabalho de nossa categoria é  
essencial, os salários e as condições de  
trabalho dos rodoviários devem ser, no  

mínimo, dignos e decentes.

Nova Iguaçu, 20 de abril de 2009 

Joaquim Graciano da Silva - Buda
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Nova Iguaçu
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