
A Campanha Salarial 2022 vive seu momento crucial. Por isso, 
a direção do sindicato convoca todos os trabalhadores e 
trabalhadoras da categoria para participarem em massa da 
assembleia do próximo dia 23.

Na ocasião, será colocado para apreciação e votação um plano 
de lutas. Também, se não houver nenhum movimento dos patrões 
para resolver o impasse nas negociações salariais, poderá ser 
decretado o “Estado de Greve”.

A assembleia será uma ótima oportunidade para os 
condutores mostrarem mais uma vez sua força, unidade e 
mobilização em busca da valorização dos salários e de outros 
direitos.

Participem! Essa luta é de todos nós, condutores de São Paulo.

ASSEMBLEIA GERAL

DESAFIOS FUTUROS SE 

ENFRENTAM COM UNIÃO E LUTA

Edição: Maio de 2022

23 de maio (segunda-feira)

deliberar sobre os novos encaminhamentos
e ações da Campanha Salarial 2022
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Rua Pirapitingui, 75, 
Liberdade, São Paulo-SP

1ª Convocação: 14 horas
2ª Convocação: 16 horas

Principais reivindicações 

Ordem
do Dia:

Reajuste Salarial de 12,47%, 
mais aumento real; 

Vale Refeição de R$ 
33,00 (unitário); 

Equiparação de todos os benefícios para os 
trabalhadores e trabalhadoras das empresas do 
sistema complementar (empresas novas); 

Participação nos Lucros ou 
Resultados (PLR) de R$ 
2.500,00; 

Fim das escalas com uma 
hora para refeição sem 
remuneração; 

Reajustes nos valores 
dos benefícios: 
Auxílio Funeral, 
Seguro de Vida, 
Convênio Médico e 
Odontológico etc; 

Adequação das nomenclaturas 
do Plano de Carreira do Setor 
de Manutenção, equiparação 
salarial e promoção para 
funcionários e funcionárias 
Fora de Função. 

Proposta indecorosa dos patrões é rechaçada pelos trabalhadores

Na reunião realizada no último dia 19, ficou evidente o descaso do 
patronal com as demandas dos trabalhadores em transportes. Sem 
qualquer constrangimento, o SPUrbannuss apresentou uma proposta 
salarial indecorosa, que não atende nem ao menos 50% do reajuste 
reivindicado pela categoria.

Por isso, com o aval da diretoria do Sindmotoristas, a Comissão de 
Negociação dos Trabalhadores rechaçou a proposta e deixou claro sua 
indignação.

Sem perspectiva de solução para o conflito por conta da postura 
deplorável dos patrões, a reunião foi encerrada e o impasse continua.

VAIAS
A categoria avalizou a decisão dos representantes dos trabalhadores 

na última reunião com o patronal. A proposta sem vergonha dos patrões 
foi vaiada durante os protestos dos companheiros do setor da 
manutenção, dia 19, e nas assembleias relâmpagos em todas as garagens 
do sistema, dia 20.
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SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIARIO URBANO DE SÃO 
PAULO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Pelo presente Edital, o presidente 
da entidade, convoca todos os motoristas, cobradores e demais trabalhadores em transporte rodoviário urbano de São Paulo, 
associados ou não, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária nos termos dos artigos 4º, incisos 4, 5 e 9, 22º, inciso 2, 46º, 
47º, 48º, 49º e 50º do Estatuto Social e Regimento Eleitoral registrado junto ao 6º RTD/SP sob nº 145.212 de 19/4/2013, que realizar-
se-á na , no dia 23 de maio de 2022, às 14h00 em primeira convocação, Rua Pirapitingui, 75, Liberdade, São Paulo, SP, 01508-903
caso não haja número legal, será realizada às 16h00 em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, seguindo as 
orientações da Organização Mundial da Saúde - OMS e da vigilância sanitária, no qual será disponibilizado álcool em gel, para 
deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: 1º) Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior; 2º) Regularização da 
filial 0005 – Colônia de Praia Grande; 3º) Campanha Salarial 2022/2023 – Discussão, organização da categoria profissional e 
encaminhamentos referentes a campanha salarial 2022/2023 em especial da garantia da data base 01.05.2022; 4º) Discussão, 
deliberação e aprovação de eventual proposta do setor patronal; 5º) Discussão e deliberação para o exercício da prerrogativa 
constitucional de estado de greve e/ou greve no sistema, na ausência de proposta do setor patronal, os termos que dispõe o artigo 1º e 
13º da Lei 7.783/89; 6º) Outros assuntos de interesse do Sindicato. São Paulo, 19 de maio de 2022. JOSÉ VALDEVAN DE JESUS 
SANTOS – (90) - Presidente



Patrões e SPTrans fazem pouco caso às reivindicações dos 
trabalhadores e trabalhadoras em transportes, protocolada 
pelo Sindmotoristas, dia 5 de abril. 

Com data-base em 1º de Maio, até o momento, os representantes 
das empresas de ônibus urbano da capital não apresentaram uma 
proposta que atenda os anseios da categoria. Longe disso!

De forma irresponsável e intencional, se negam debater a pauta 
de reivindicações, demonstrando total descaso com as demandas 

dos condutores e com a população, ao forçarem possíveis 
manifestações no setor de transporte público. 

Não tememos ameaças e nem aceitaremos atos 
antissindicais por parte daqueles que querem sucatear e subtrair 
direitos e conquistas históricas da categoria. 

A batalha é desafiadora. Por isso, neste momento difícil, 
conclamo a união de todos para participarem das ações e 
mobilizações na reta final da campanha salarial. 

Só a categoria, através da assembleia, tem o poder de decidir 
seu próprio destino. 

Não deixem que outros decidam por você! 
Vamos juntos, firmes e determinados, buscar mais uma vitória.
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Mobilização no Setor de Manutenção e 
assembleias relâmpagos no Setor de Operação 

Os condutores colocaram em 
prática o “plano de lutas” aprovado 
na plenária do último dia 16.

A primeira atividade aconteceu 
no dia 19 com a mobilização e 
protestos dos trabalhadores do setor 
de manutenção em todas as garagens 
do sistema. Já na madrugada do dia 
20, aconteceram as assembleias 
relâmpagos nos locais de trabalho, 
onde os  t raba lhadores  foram 
informados sobre o impasse na 
campanha salarial e os dirigentes do 
S i n d m o t o r i s t a s  re f o rç a r a m  a 
importância da presença da categoria 
na assembleia do dia 23 de maio.

As manifestações foram uma 
resposta e um alerta ao SPUrbannuss, 
que suspendeu a segunda rodada de 
negociação salarial. O patronal se 
recusa  a  d i scut i r  a  pauta  de 
reivindicações até que resolva com a 
Prefeitura de São Paulo a questão da 
defasagem do subsídio.

INTRANSIGÊNCIA PATRONAL

FORÇARÁ MANIFESTAÇÕES NO 

TRANSPORTE COLETIVO DE SP 
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DIAS DE LUTAS!


