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T

odos os trabalhadores em transportes
estão convocados para a grande e
decisiva assembleia da categoria, nesta
quarta-feira (22).
Na reta nal da campanha salarial, o
Sindmotoristas conseguiu uma nova proposta, que
será avaliada e votada pelos condutores.
O setor patronal, sofrendo forte pressão do
Poder Público, às vésperas de assinar o contrato de
concessão do serviço de transporte por ônibus da
cidade de São Paulo, recuou da sua intransigência e
melhorou alguns pontos econômicos e sociais da
pauta de reivindicações.

, Liberdade, São P

É importante que, mais uma vez, os
trabalhadores deem uma demonstração de força e
unidade e compareçam em peso na assembleia, que
pode de nir o futuro da campanha salarial e da
categoria.

Desespero!
Mesmo com a negociação em andamento, os
empresários tiveram uma atitude desesperada e
levaram o caso para o Tribunal, o dissídio coletivo foi
instaurado. A verdade é que os patrões temem o pior,
já que a categoria aprovou a paralisação do sistema.

Proposta maldosa dos patrões

Aqui, não

Editorial

Zero de aumento real;
Zero de PLR;
uma hora de intervalo
sem remuneração;
Banco de Horas;
Reajuste salarial abaixo da inﬂação;
centavos a mais no tíquete refeição;
E outras humilhações...

A hora da

decisão

Valmir Santana da Paz Sorriso

Companheiros e companheiras
A realidade do país é cruel, principalmente para os
trabalhadores assalariados e a população mais pobre, que
são os mais penalizados com uma política de exclusão de
direitos. Hoje, no poder está um Governo a serviço de uma
elite econômica.
Mas, o nosso sindicato tem feito, historicamente, o
seu papel de defensor dos trabalhadores e de resistir a
qualquer tentativa de voltar aos tempos sombrios do
regime de semiescravidão.
Na campanha salarial do condutores, os patrões
vieram com o propósito de humilhar a categoria, ao
insistirem em uma proposta que previa a retirada ou o
sucateamento de direitos. Queriam nos en ar goela abaixo
as maldades da nova Lei Trabalhista.
Com a negociação travada e um acordo cada vez mais
distante, o Poder Público resolveu agir. O ex-presidente da
Câmara Municipal e vereador, Milton Leite, assumiu a
missão de resolver o impasse e cobrou uma proposta dos
patrões em outras condições, que fosse digna para ser
apreciada pelos trabalhadores.
Nesta quarta-feira (22), vamos lotar a rua do sindicato
e decidir juntos o melhor para todos os condutores de São
Paulo.
Conto com vocês. Até a assembleia!
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