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Movimento dos rodoviários paralisou 76% dos ônibus do Rio de Janeiro na quinta e deixou 3 milhões a pé
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9,28%
Percentual total pedido
pelos ferroviários. Segundo
o Central, salário-base é de
R$ 1.200 (mais adicionais).

Transportes sob pressão

Percentual de reajuste que
os metroviários reivindicam
nas negociações com a
concessionária. Segundo o
Simerj, a remuneração
inicial de um condutor do
MetrôRio está atualmente
em R$ 1.914.

Metroviários e ferroviários começam negociações em meio ao movimento dos rodoviários

D
epois da paralisação
de rodoviários que,
na quinta-feira, tirou
das ruas 76% da frota

de ônibus e deixou três mi-
lhões a pé, o carioca ainda

pode sofrer os efeitos de im-
passes trabalhistas em dois
outros pilares do transporte
públicodemassa: trenseme-
trô. Com a importância de
suas funções para a cidade
se mover turbinadapela pro-
ximidade da Copa do Mun-
do, metroviários e ferroviá-
rios acabam de iniciar suas
campanhas salariais.

“Este ano, as categorias es-
tãocommaior poderde pres-
são. Não adianta sermos hi-
pócritas. Os trabalhadores
têm de tirar algum proveito
desse momento, da Copa”,
firma o diretor do Sindicato
dos Metroviários do Rio (Si-
merj) Edgard Coelho. A cate-
goria, que tem data-base em
1º de maio, reivindica 10%
de reajuste. “Já enviamos a
proposta ao MetrôRio, mas

ainda não tivemos retorno.”
Já os ferroviários querem

aumento real de 3% mais a
inflação (6,28% nos últimos
12 meses pelo IPCA - índice
oficial do governo). “Já tive-
mos duas reuniões com a Su-
perVia, mas ainda não temos
nada fechado. Vamos ver co-
mo andam as negociações.
Ainda estamos começando”,
contouValmirdeLemos,pre-
sidente do Central do Brasil,
um dos dois sindicatos que
representam os ferroviários.

O MetrôRio informou,
em nota, que cumpre inte-
gralmente a legislação e que
sua política salarial é ade-
quada à realidade do merca-
do. Já a SuperVia afirmou
que o processo de negocia-
çãocomosdois sindicatos se-
gue o cronograma previsto.

>Na avaliação de espe-
cialistas em mobilida-
de urbana, uma greve
de rodoviários, como a
de quinta-feira, parali-
sa o Rio de maneira
mais traumatizante do
que os demais meios
de transporte porque o
ônibus permanece co-
mo principal opção de
locomoção na cidade.
“Dois terços da popula-
ção dependem dos ôni-
bus”, disse Alexandre
Rojas, professor da
Uerj. “Não há como os
trenseo metrô suporta-
rem tanta demanda
quando os ônibus pa-
ram de circular.”

Embora tenha apro-
vado o trabalho da Su-
pervia e do MetrôRio
durante o plano decon-
tingência na quinta, no
qual os trens absorve-
ram parte da demanda
excedente dos ônibus,
a professora da UFRJ
Eva Vider não vê uma
saída em médio prazo
para a “ônibus-depen-
dência” dos cariocas.

“Trens e metrô ain-
da não têm capacidade
para serem reais alter-
nativas ao transporte
porônibus. A malha ro-
doviária na cidade tem
uma abrangência geo-
gráfica muito maior”,
disse ela, acrescentan-
do que os projetos de
BRT são uma proposta
dereorganização das li-
nhas de ônibus e de in-
tegração com o metrô.

10%

Dependência
dos ônibus é a
mais forte

É o percentual de reajuste
que os rodoviários grevistas
pedem. A salário-base os
motoristas é de R$ 1.950.


