
INFORMATIVO DO SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DO RECIFE E RMR

URBANA-PE E OPOSIÇÃO PATRONAL 
QUEREM DAR UM GOLPE NO SINDICATO

DIGA NÃO AO GOLPE!
TODOS À ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 02/03/2023

Fevereiro de 2023

Está em curso uma tentativa de golpe contra a categoria rodoviária, orquestrada pela Oposição-Patronal (ABIRPE) e 
financiada pela patronal. Seu objetivo: DESTITUIR A DIRETORIA LEGITIMAMENTE ELEITA e entregar nosso sindical nas 
mãos dos patrões. 
Querem rejeitar, na assembleia de prestação de contas, as contas do sindicato para deixar a diretoria inelegível, sem 
qualquer base técnica para isso, sem qualquer irregularidade, sem qualquer problema nas contas. Ao contrário, nunca 
antes o Sindicato dos Rodoviários teve tanta transparência. E todos eles que nesse momento fazem uma série de acusa-
ções infundadas contra o sindicato sabem da transparência das contas.

O QUE ESTÁ POR TRÁS DESSA TENTATIVA DE GOLPE?
Desde que o nosso sindicato passou para as mãos dos trabalhadores, os empresários não se conformam, afinal estavam 
acostumados a ter um sindicato atrelado a seus interesses e tentam desde nossa posse enfraquecer e derrotar o sindica-
to. Utilizam para isso diversas armas, intimidação, perseguição, demissão e práticas anti-sindicais com o objetivo de 
enfraquecer nosso sindicato e principal delas: uma Oposição liberada e financiada pelos empresários.
O objetivo dessa Oposição é confundir e mentir para a categoria, dividir os rodoviários e rodoviárias para favorecer os 
empresários, fizeram isso diversas vezes furando greves e desmobilizando a categoria. Assim como foi feito na última 
campanha salarial, onde a mando dos patrões, votaram por um acordo que impediu um ticket mais alto e o Plano de saúde. 
O Problema da URBANA com o sindicato é simples: nenhum sindicato rodoviário do país obteve reajustes salariais como 
o nosso e mesmo na pandemia mantivemos nossa independência política dos patrões e não nos vendemos.
Outro fato que incomoda a URBANA: nosso jurídico vem impondo diversas derrotas à URBANA e eles não conseguem 
aceitar, afinal sentem no bolso.

CAMPANHA SALARIAL: É HORA DE ORGANIZARMOS
A LUTA EM DEFESA DE NOSSOS DIREITOS!

A campanha salarial vem aí, é de vida ou morte para eles derrotarem o sindicato para impor derrotas à categoria.  Ao invés 
de divisão precisaríamos nesse momento estar unidos para arrancar novas conquistas para nossa categoria. A URBANA 
sabe que aqui não vamos deixar de lutar em defesa dos rodoviários. Para isso devemos começar a organizar a categoria 
desde já. Além do reajuste salarial, vamos pra cima:

Pelo fim da compensação de horas;

Reajuste com a aumento real no salário e no ticket;

Pelo plano de saúde.



TODOS À ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS NO DIA 02/03/2023
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COMBATER AS FAKENEWS DA OPOSIÇÃO 
E RESTABELECER A VERDADE
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Várias mentiras vêm circulando na base da categoria, com o intuito de induzir você, rodoviário, que as contas do sindicato 
estariam irregulares, mas não tem irregularidade alguma.

CONSELHO FISCAL: Mentira que a maioria do conselho fiscal reprovou as contas, o conselho é formado por 06 membros, 
03 titulares e 03 suplentes, desses apenas 02 recusaram-se a assinar as contas, justamente por hoje comporem a Oposi-
ção Patronal, um desses membros é o Sr. Anderson da CDA, conhecido por defender a empresa contra o trabalhador na 
justiça do trabalho. O fato que a maioria do Conselho atesta a legitimidade das contas.

NOVO ÔNIBUS: Quando a gestão O guará assumiu o sindicato, além das dívidas herdadas da gestão Grilo, herdamos um 
ônibus. A categoria se lembra: uma sucata, caindo aos pedaços. O que foi feito? Atendendo um desejo da categoria subs-
tituímos esse ônibus velho por outro mais novo, inclusive economizando as verbas do sindicato, já que o ônibus velho foi 
utilizado como parte do pagamento. Hoje temos um ônibus novo, quitado e atuando na formação de condutores numa 
pareceria firmada entre o sindicato e o SEST/SENAT.

EMPRÉSTIMO JUNTO AO SINDIMETRO: Enfrentamos um período duríssimo até aqui, além da prática antissindical das 
empresas, tivemos a Pandemia, resultado: a arrecadação do sindicato despencou, comprometendo o próprio funciona-
mento da entidade. Além disso, tivemos a greve de 2020. Para que o sindicato pudesse seguir na luta e pagando seus 
compromissos com fornecedores e funcionários, o Sindicato dos Metroviários fez um empréstimo a nosso sindicato, 
aliás, agradecemos ao Sindimetro-PE por nos ajudar naquele momento. Felizmente a arrecadação ainda que menor se 
regularizou e pagamos o empréstimo, tudo de forma transparente e idônea. 

Todo mundo sabe quem é Roberto Carlos, empresário de ônibus, liberado, financiado pela patronal. Preside uma entidade 
fantasma que se diz representante dos rodoviários que nunca teve uma eleição sequer, muito menos prestação de 
contas.
Uma Oposição que junta à corja de Patrício, à corja de Grilo, à Família rodoviária e à corja de Roberto Carlos só podem ter 
um objetivo: entregar o sindicato à patronal.
Todas figuras carimbadas que a categoria sabe muito bem quem são.

Associado e associada, participem da Assembleia da nossa categoria no dia 
02/03/2023. Venham conosco analisar as contas do sindicato e impedir esse golpe 
da patronal!

QUAL A MORAL DA ABIRPE?


