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PRESENTES NO ENCONTRO

Enquanto muitas categorias profissionais não têm encontrado soluções e 
sendo surpreendidas com demissões em massa, os condutores de São Paulo têm 
razões para comemorar.  O emprego de todos os trabalhadores está garantido.  O 
acordo terá validade até o dia 30 de abril, podendo ser prorrogado, caso haja 
necessidade em virtude do controle da pandemia:

Seguindo as orientações dos órgãos de saúde para evitar aglomerações, a 
reunião realizada na Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes teve número 
reduzido de pessoas. Pelo Sindmotoristas, além do presidente Noventa, participaram 
os diretores Valmir Santana da Paz (Sorriso), Francisco Xavier da Silva Filho 
(Chiquinho), Valdemir do Santos (Moleque),  Cristiano Porangaba (Crizinho) e o 
assessor Romualdo Santos.

Para os dias efetivamente trabalhados, 
fica garantido ao trabalhador 100% da 
remuneração base e benefícios;

Para os trabalhadores em licença 
remunerada, será pago 50% do salário base, 
acrescido de 50% do vale refeição e 100% 
dos demais benefícios (cesta básica, 
convênio médico, odontológico e seguro de 
vida);

pós semanas de lutas e impasses com Arepresentantes do patronal e do 
Poder Público, finalmente, no último dia 31, a 
diretoria do Sindmotoristas assinou o Termo 
Aditivo Emergencial de Convenção Coletiva. O 
documento assegura o emprego e condições 
de  sa lá r ios  e  benef í c ios  a  todos  os 
trabalhadores em transportes pelo período de 
25 de março a 30 de abril, podendo ser 
prorrogado se a crise do coronavírus continuar.

O ACORDO

Outros direitos que não constam do 
Termo Aditivo, ficam assegurados na 
Convenção Coletiva de Trabalho vigente.

O deputado federal e presidente do 
sindicato, Valdevan Noventa, disse que a 
categoria ansiava por essas medidas. “Devido 
à falta de um plano único de ações para o setor 
de transporte por ônibus no período de 
enfrentamento do coronavírus,  vár ias 
empresas adotaram medidas unilaterais 
quanto à jornada de trabalho e ao pagamento 
dos direitos dos condutores.  Isso não será 
permitido em nenhuma garagem. Ficam 
terminantemente proibidas regras que não as 
estabelecidas no documento firmado entre o 
Sindmotoristas, SPUrbanuss e Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transporte”.

Para os trabalhadores que gozarem 
férias a partir do dia 25 de março serão pagos 
100% de remuneração;
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Mais uma vez vereador
Milton Leite intervém 
em favor da categoria

 Neste cenário de pandemia causada pelo COVID 19, 
medidas de urgência e emergência eram essenciais. 
Mesmo diante das ações do sindicato, o setor patronal e o 
Poder Público protelavam suas decisões, e Milton Leite não 
poupou esforços para intermediar pela categoria e 
contribuir para que houvesse o acordo entre as partes. 

Quem tem um amigo tem tudo.

É hora de fazer economia
Os diretores, delegados, cipeiros e 

militantes vão intensificar o trabalho junto às 
bases, informando os companheiros sobre as 
precauções e atitudes que deverão adotar para 
enfrentar a crise de saúde, que já compromete 
a economia do país.

Os condutores serão orientados a 
fazerem um planejamento familiar para 
evitarem gastos desnecessários. Em tempos de 
guerra contra o COVID 19, fazer economia é 
imprescindível.

Campanha Salarial ����
Em razão deste momento crítico que 

atravessa, em especial, o Brasil, em que 
todas as forças estão sendo canalizadas 
para o combate à pandemia, por decisão 
de comum acordo do sindicato e do 
patronal, a Campanha Salarial deste ano 
está temporariamente suspensa.

As negociações que 
o Sindmotoristas abriu 
com os representantes da 
Prefeitura e os 
empresários de ônibus 
visando a definição de um 
plano de ação para 
proteger os condutores e 
seus direitos, em meio à 
pandemia do coronavírus, 
foi destaque em vários 
meios de comunicação.

�Nós, condutores, fazemos as lutas
pela valorização dos nossos direitos.

Mas, hoje, travamos uma luta diferente,
talvez a maior da nossa história,

a luta pela vida. Juntos vamos superar
essa crise e vencer o coronavírus�
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