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Trabalhador afastado e inserido na MP ���Trabalhador afastado e inserido na MP ���Trabalhador afastado e inserido na MP ���

MP ��� força ajustes nos pagamentos dos
salários e benefícios dos trabalhadores

COVID ��:COVID ��: Condutores firmes na luta Condutores firmes na luta
pela vida e pela garantia do empregopela vida e pela garantia do emprego
COVID ��: Condutores firmes na luta
pela vida e pela garantia do emprego

m virtude da Medida Provisória 936/2020 (que institui o Programa Emergencial Ede Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas 
complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública, decorrente da 
pandemia do coronavírus), houve a necessidade de fazer o enquadramento das formas de 
pagamento dos salários e benefícios dos trabalhadores em transportes.

Com as novas regras, o Sindmotoristas  informa as alterações que constam do Termo 
Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho Específico COVID-19,  firmado em conjunto 
com os empresários de ônibus e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

Esses profissionais afastados temporariamente das suas funções não terão descontadas as
mensalidades sindicais. Além disso, receberão ��� do salário nominal a serem pagos pela

empresa e mais ��� correspondentes à parcela do Seguro Desemprego. Veja exemplos.

Motorista

cobrador

manutenção
oficial

Assistência médica e odontológica, cesta básica e seguro de vida;

E mais direitos garantidos no período de isolamento social

O acordo tem validade enquanto perdurar o estado de calamidade pública e 
os termos e condições da MP ��������.
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��� Valores aproximados, pois variam de acordo com o salário de dias do mês e, automaticamente, com a média do seguro desemprego.
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Medida Provisória beneficia 
trabalhador afastado 
A MP ��� teve impacto econômico 
positivo nos direitos dos 
trabalhadores afastados da 
categoria. O Termo Aditivo 
Emergencial, assinado pelo 
Sindmotoristas, SPURBANUSS e 
Prefeitura �antes da publicação 
da Medida� previa o pagamento 
de ��� do salário base, ��� do 
vale refeição e demais benefícios.

Trabalhador Aposentado Trabalhador na ativa
Os trabalhadores que estão em atividade no sistema de transporte público 
continuam recebendo ���� da remuneração e demais benefícios.

Confira a situação salarial e benefícios dos trabalhadores da ativa e aposentados
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Aos trabalhadores aposentados, fica valendo o 
acordo anterior.
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Aos dirigentes, foi solicitado a 
intensificação de suas ações nas bases, 
atualizando sempre os trabalhadores 
sobre novas orientações e avaliações do 
estágio da pandemia pelos órgãos de 
saúde e pelos governos municipal, 
estadual e federal.

Atendendo à  convocação da 
presidência do Sindmotoristas, os 
membros da diretoria participaram da 
reunião, realizada no último dia 09, na 
sede da entidade.

Diretoria realiza reunião emergencialDiretoria realiza reunião emergencialDiretoria realiza reunião emergencial

Infelizmente, já há registros de 
m o r t e s  s u s p e i t a s  e m  n o s s a 
categoria, envolvendo casos de 
coronavírus. Os mesmos ainda 
aguardam confirmação dos exames.

A Secretaria de Saúde do 
Sindmotoristas está fazendo um 
levantamento sobre o número de 
vítimas fatais na categoria. O fato é 
que, ao prestarem um serviço 

Condutores estão em casos suspeitos de mortes por coronavírus

A direção do sindicato presta 
condolências aos familiares e 
amigos das vítimas do vírus, bem 
como, suas homenagens a todos os 
nossos guerreiros e heróis que 
partiram e nos deixaram saudades.

essencial à população, nossos 
companheiros colocam sua saúde 
em risco, pois estão sujeitos a maior 
exposição ao contágio.

Mí - Secretário de
Saúde Sindmotoristas

Se cada um fizer a sua parte, mais cedo
venceremos a batalha contra o coronavírus�

Fiquem em casa. 

Estamos cumprindo com o nosso dever, 
enfrentando a tudo e a todos para 
proteger a vida e o emprego do condutor.
Reitero aos companheiros que, hoje, encontram-se
afastados, sigam à risca as orientações
sobre o distanciamento social. 

Sorriso
Secretário de Formação e CulturaValdevan Noventa deputado federal e presidente do Sindmotoristas


