
Sindicato 
trai garis e 
funcionários da 
Comlurb no RJ.
Mais um capítulo do longo histórico de trai-
ções do ASSEIO - Sindicato dos Empregados 
de Empresas de Asseio e Conservação contra 
os garis da COMLURB.

Na sexta feira, 27 de abril, dirigentes 
do Sindicato e da Comlurb 
assinaram um acordo coletivo com 
a prefeitura do Rio a revelia de 
qualquer participação democrática 
da base dos trabalhadores. 
Não houve discussão prévia, 
nem uma assembleia geral que 
fosse capaz de deixar clara a 
vontade dos trabalhadores. 
Repetindo o velho método do 
sindicalismo  de Estado fizeram 
aliança com a classe patronal e 
desconsideraram os trabalhadores.

Assim como em diversos 
momentos da luta dos garis desde 

2014, o ASSEIO novamente 
demonstra seu caráter de classe 
preferindo trilhar o caminho da 
traição e da desmobilização ou 
como nas palavras de Marcelo 
Crivella, prefeito do Rio, no 
ato de assinatura do acordo: “O 
reajuste salarial foi definido a 
partir de uma solução pacífica”.
Mais esse ato de traição do 
sindicato demonstra a total falência 
desse modelo de sindicalismo e 
a necessidade da construção de 
alternativas capaz de dar voz à 
base de trabalhadores e promover 
uma ampla mobilização capaz de 
conseguir vitórias com a de 2014.

O Prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o presidente do Sindicato dos Empregados de 
Empresas de Asseio e Conservação do Município, Antônio Carlos da Silva, assinam 
acordo coletivo e ratificam a traição do sindicato com sua base.

Segundo a proposta do acordo coletivo, os garis e 
funcionários da Comlurb terão reajuste nos valores 
irrisórios de 2,86%. De acordo com a tabela de 2016/2017 
do piso salario, o aumento irá variar entre R$ 37,63 e R$ 
44,21 dependendo do tempo de trabalho.  Para fins de 
comparação a greve de 2014, sem apoio do sindicato e que 
foi realizada de forma independente através de esforço 
e mobilização da militância autonoma, conseguiu o 
aumento de 37% sobre o salário e sobre o vale alimentação. 

Trabalhadores exigem assembleia geral e  
participação na decisões dos sindicatos. 

Greve de 2014:  Pela base e independente do sindicato;

https://lutafob.wordpress.com/


