
Nota do SINTURB-MAC  

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Maceió – 

SINTURB-MAC vem a público prestar esclarecimentos aos usuários de coletivos da cidade 

Maceió e aos próprios rodoviários, em razão da greve dos serviços de transporte coletivo que 

acontece no dia de hoje e a já noticiada greve por tempo indeterminado a partir do dia de 

amanhã. 

Como nas vezes anteriores, o Sindicato dos Rodoviários – SINTTRO-AL não cumpriu com o que 

determina a legislação de greve em serviços essenciais, pois não comunicou previamente a 

população, não garantiu a circulação mínima de coletivos e pelo contrário, bloqueou a saída 

dos ônibus nas garagens das empresas, fazendo com que nenhum coletivo circulasse no dia de 

hoje. 

A nota na íntegra está no link a seguir:  

O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do Município de Maceió – 

SINTURB-MAC vem a público prestar esclarecimentos aos usuários de coletivos da cidade 

Maceió e aos próprios rodoviários, em razão da greve dos serviços de transporte coletivo que 

acontece no dia de hoje e a já noticiada greve por tempo indeterminado a partir do dia de 

amanhã. 

Como nas vezes anteriores, o Sindicato dos Rodoviários – SINTTRO-AL não cumpriu com o 

que determina a legislação de greve em serviços essenciais, pois não comunicou previamente 

a população, não garantiu a circulação mínima de coletivos e pelo contrário, bloqueou a saída 

dos ônibus nas garagens das empresas, fazendo com que nenhum coletivo circulasse no dia 

de hoje. 

Convém esclarecer a população, que a negociação com o Sindicato dos Rodoviários vinha 

sendo realizada desde meados do mês de junho do corrente ano perante a Procuradoria 

Regional do Trabalho, quando na última audiência, depois da quatro rodadas de negociação, 

foi apresentada proposta pelo Sr. Procurador do Trabalho, ficando os Sindicatos de avaliarem e 

se posicionarem quanto a firmatura da convenção coletiva ou não. 

Na conclusão das negociações e na iminência da firmatura da nova Convenção Coletiva, foi 

noticiada a decisão judicial que determina a redução do valor da tarifa vigente ao valor anterior, 

obstando a conclusão das negociações, podendo inviabilizar a manutenção das conquistas 

anteriores até agora obtidas pelos Rodoviários. 

É de conhecimento público, que o Sindicato das empresas de ônibus ajuizou ação visando 

obter o reajuste da tarifa, frise-se – congelada por mais de dois anos – onde foi autorizado, 

através de liminar, o reajuste para R$2,30, repassando-se apenas a inflação do período, 

desconsiderando todos os custos adicionais ssinalados na planilha técnica (GEIPOT) discutida 

e aprovada no Conselho de Transporte Municipal da SMTT. 

Inobstante toda a situação acima delineada, o Sindicato das Empresas – SINTURB-MAC, 

compreendendo a essencialidade que o transporte público representa para os usuários da 

cidade de Maceió e visando evitar a sua descontinuidade sem qualquer justificativa, mantém 

sua disposição de continuar as negociações, rogando ao Sindicato dos Rodoviários que 

cumpra a legislação de greve nos serviços essenciais, assegurando a população a circulação 

de no mínimo 80% da frota de ônibus, assim como já ocorreu em outras capitais. 



 

 


