
�� de Julho

Este ano não haverá festa de confraternização, 
nem final de campeonato de futebol da 

categoria para celebrar a data mais significativa para 
os condutores de São Paulo, o Dia dos Motoristas e 
dos Trabalhadores em Transportes. 

A pandemia do coronavírus alterou a realidade 
de todos nós. 

Mesmo assim, nossos companheiros têm muito o 
que comemorar: as vitórias obtidas na Justiça em favor 
da vida, do emprego e dos direitos trabalhistas. 

Há de destacar também a união e a confiança 
depositada na direção do Sindmotoristas, que está no 
comando dessa luta. Isso tem sido fundamental para 
que a categoria passe pelas crises de saúde e 
econômica sem danos maiores.

Os trabalhadores em transportes seguem 
cumprindo sua missão, transportando diariamente 
milhares de pessoas. Hoje, além de profissionais 
guerreiros, eles também são heróis.

No Dia do Motorista, 
todo respeito e admiração 

aos 52 condutores que 
perderam a batalha para o 

COVID 19.
Não temos mais a 

presença desses 
companheiros, mas a 

lembrança ficará guardada 
no coração de toda a 

categoria.

Saudação Especial

Dia dos Motoristas
Dia dos Motoristas
Dia dos Motoristas

e dos Trabalhadores em Transportes
e dos Trabalhadores em Transportes
e dos Trabalhadores em Transportes

Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo / Edição: Julho de 2020

Não me canso de dizer que é uma honra liderar uma das 
categorias profissionais mais importantes e representativas 
do  Brasil”.

m nome da diretoria do sindicato, quero Ep a ra b e n i z a r  t o d o s  o s  t ra b a l h a d o r e s  e m 
transportes pelo Dia do Motorista. Infelizmente, o 

momento atual nos impede de fazer uma grande 
confraternização, mas não de enaltecer essa data tão 
especial.

Nós, condutores, sempre fazemos história, até mesmo 
na pandemia do coronavírus.
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A diretoria
executiva e plena
do Sindmotoristas 
compartilha com
toda a categoria a 
alegria pela 
comemoração 
do Dia do 
Motorista

P a r a  a  d i r e t o r i a  d o 
S i n d m o t o r i s t a s ,  a  c a t e g o r i a 
conquistou duas vitórias importantes 
com a decisão judicial.

“Com todos os coletivos em 
operação, será possível aplicar as 
regras de distanciamento social, uma 
vez que o número de passageiros será 

A Justiça determinou que 
100% da f rota  retorne  às 
atividades, sob pena de multa 
diária de R$ 50 mil. O despacho 
afirma ainda que a atitude 
administrativa de manter a frota 
reduzida, mesmo diante da 
flexibilização foi “irracional”.

D e p o i s  d e  i n ú m e r a s 
reuniões e tentativas, visando 
mostrar ao patronal e ao Poder 
P ú b l i c o  a  g r a v i d a d e  d a 
superlotação dos veículos, o 
sindicato buscou o caminho 
jurídico para pleitear o retorno 
da frota, obtendo êxito na ação.

Com a chegada da pandemia do 
coronavírus, a campanha salarial deste ano foi 
interrompida. A prioridade para os condutores 
e toda a população passou a ser a luta pela 
preservação da vida, com a adoção de 
mecanismos de proteção disponíveis. A 
máscara e o álcool em gel, por exemplo, 
passaram a fazer parte do cotidiano da 
categoria.

Agora, com o processo avançado da 
flexibilização da quarentena na cidade de São 
Paulo, chegou o momento de os trabalhadores 
em transportes voltarem à luta por melhores 
condições de trabalho e salário.

De antemão, o Sindmotoristas não vai 
ceder à choradeira dos empresários de ônibus 
e do Poder Público, que estão usando a crise 
econômica e de saúde para protelar as 
negociações salariais.

A previsão é que até o final do mês, 
representantes dos trabalhadores e do 
patronal sentem para discutir a pauta de 
reivindicações.

O importante, agora, é que a categoria 
apoie o sindicato para, juntos, buscarem uma 
nova vitória.

Campanha Salarial ���� 

O Sindmotoristas acompanha com atenção as mudanças na legislação 
trabalhista decorrentes da pandemia do coronavírus. A preocupação da entidade é 
que a MP 936, que foi convertida em Lei 14.020/2020, seja respeitada pelo patronal 
no que se refere aos trabalhadores afastados.

Caso haja denúncias de irregularidades de empresas quanto ao pagamento de 
direitos, o sindicato acionará a justiça do trabalho.
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Negociações 
serão retomadasA vitória dos condutores ganhou apoio da sociedade e

repercussão dos veículos de imprensa de todo o país

Condutores conquistam na Justiça o retorno
de ���� da frota de ônibus às ruas

menor por veículo. E, também, 
afastamos o temor do desemprego 
em massa no sistema, uma vez que 
fica garantida a manutenção dos 
postos de trabalho”, afirmou o 
deputado federal e presidente 
licenciado do sindicato, Valdevan 
Noventa.
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