
ATA N.º 02/2016 - OLT/RJ 

Aos doze dias do mês de abril de 2016, às 10:00 hs, no SERPRO HORTO, reuniram-se 
os seguintes membros da OLT/RJ/2016,  José Carlos Ezequiel da Silva, João Raphael 
Justiniano da Silva, Ieda Nara Caldeira Medeiros, Heloisa Helena Lelis da Silva 
Moncada, pelo SINDPDRJ, a coordenadora Ivonete Truda, o diretor administrativo 
Paulo Sant'Ana Salles e a Relaçao Sindical Sra. Maria Aparecida Bezerra Lopes. 

A reunião foi aberta pelo membro da OLT José Carlos Ezequiel da Silva, onde foi 
solicitada resposta ao oficio n001/2016 enviado por esta OLT, em16 março de 2016, 
solicitando posição da empresa a respeito do assunto "término do fretamento dos 
ônibus" , onde foi informado por esta relaçao sindical de que todos os pedidos 
administrativos para analises de possibilidades  e adequações, junto 'a GL, solicitadas 
via   oficio,  reuniões e abaixo assinados, foram negadas, sob a alegação de que esta é 
uma determinação do DEST, para redução de gastos dentro do ajuste fiscal, que isto é 
um SERVIÇO e não um beneficio, fazendo uso apenas o RJ e SP  e, este serviço foi 
oferecido quando a Área Técnica foi para o Horto e de quando este serviço retornasse 
para o Andaraí, seria o transporte suspenso, (disse que isto consta em um documento), 
por isso, não possui custos para  o trabalhador, porém, agora esta é a realidade. 

Solicitamos para que fosse analisadas a hipótese de readequação para 03 linhas, unindo 
as linhas Niterói e Central, Tijuca e Méier, Jacarepaguá e Campo Grande, com pontos 
estratégicos e horários pela manhã e a tarde, manter o transporte vai e vem no horário 
noturno e,  até com alguma contribuição financeira para o trabalhador, a informação foi 
de que todas  essas sugestões, já havia sido estudadas e negadas, então SINDPDRJ, 
solicitou que seja informado o real percentual de trabalhadores que fazem uso destes 
transportes, já, que a informação que chegou até nós  foi de que vários trabalhadores 
estão se transferindo para outras unidades, devido o término deste serviço e que  estará 
ajuizando uma  Ação Civil Pública para garantir a continuidade dos transportes, onde a 
empresa decidiu de forma unilateral o encerramento deste serviço oferecido 
gratuitamente para transporte dos trabalhadores, lembrando inclusive que houve redução 
do próprio transporte local; custos por locação de cada linha e cópia dos contratos.  

 Também foi lembrado e mais uma vez solicitado a senha de acesso para o email 
corporativo para os OLTs, e a informação foi de que ainda esta semana as mesmas 
estarão disponíveis. 

Manteve-se as reuniões para as primeiras sextas-feiras de cada mês e, nada mais tendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às 12:30 hs.                          

 assinam: 

José Carlos Ezequiel da Silva - OLT/RJ 

João Raphael Justiniano da Silva - OLT/RJ 

Heloisa Helena Lelis da Silva Moncada  - OLT/RJ 

Ieda Nara Caldeira Medeiros  -  OLT/RJ   



Ivonete de C. R. Truda - Coordenação SINDPD/RJ                                                        

Paulo Sant'Ana Salles - Diretor Administrativo SINDPD/RJ         

 


