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PRESSÃO E AMEAÇA DE GREVE DA
CATEGORIA DÃO RESULTADO
SPTRANS OBRIGA
EMPRESAS DE ÔNIBUS
A NEGOCIAR A PLR
COM COMISSÕES DE
TRABALHADORES NO
PRAZO DE 15 DIAS
Depois do ultimato do
Sindmotoristas, determinando um prazo
de 72 horas para os patrões iniciarem a
negociação da PLR, caso contrário os
trabalhadores fariam paralisações por
empresa, o Poder Público resolveu se
“mexer”.
Nesta sexta-feira (07), a SPTrans
divulgou ofício que obriga, dentro de um
prazo de 15 dias, todas as
concessionárias de ônibus do sistema da
cidade de São Paulo a formarem suas
comissões com três representantes, a
exemplo das comissões eleitas de
trabalhadores. As partes deverão iniciar
estudos e negociações sobre a
Participação nos Lucros e Resultados.
A decisão considerou o acórdão do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª

Região averbado no Dissídio Coletivo de Greve nº
1001580-03.62022.5.02.0000.
A estratégia do patronal de protelar as
negociações e fugir das suas obrigações
trabalhistas não resistiu à pressão intensa
exercida pela direção do sindicato, com o apoio
da categoria. Agora, encurralados pela Justiça e
pela SPTrans, os patrões não tem saída. Através
das comissões, eles terão que sentar com os
representantes dos trabalhadores e acordar o
pagamento da PLR, garantido pela Lei Federal
10.101/2000.
Desse movimento coordenado pelo
Sindmotoristas, é importante valorizar a
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Entre as várias ações, há de destacar as que foram
aprovadas em plenária realizada no auditório do sindicato, no
último dia 05, com a participação dos membros da diretoria
executiva e plena, delegados sindicais, cipeiros e por alguns
trabalhadores. A eminente paralisação de ônibus na maior
cidade da América Latina, em pleno período eleitoral, causou
temor ao Poder Público e por tabela, ao setor patronal.
Quem apostou na desmobilização da categoria, no
enfraquecimento da direção do sindicato e que a PLR deste
ano era caso perdido vai ter que dar o braço a torcer e engolir a
batalha vencida pelos condutores.

determinação, coragem e unidade dos
condutores, que apesar de todas as
diculdades e desaos, jamais abriram mão
dos seus direitos e seguem rmes na luta.

EDITORIAL

NÃO ACREDITE EM
SALVADOR DA PÁTRIA

V

ivemos tempos difíceis, reexo das sucessivas reformas
trabalhistas que aniquilaram direitos históricos da CLT e
enfraqueceram o poder das entidades sindicais na representação e
defesa dos interesses dos trabalhadores.
No caso do Sindmotoristas, a entidade enfrenta outro agravante
que é a disseminação desenfreada de fake news para dividir o
movimento dos trabalhadores e desacreditar o sindicato. Os
oportunistas, aliados dos patrões, usam de falcatruas para que as
mentiras se sobreponham à verdade.
Não se engane condutor. Todas as conquistas foram frutos de
muitas lutas comandadas pelo por este sindicato, que é referência no
movimento sindical brasileiro.
Nessa história, não existe patrão bonzinho. O que se vê é
empresário de ônibus ganancioso, egoísta e insensível às justas
demandas dos trabalhadores.
Voltando aos oportunistas, com esse tipo de gente é preciso
redobrar atenção. Eles plantam a discórdia e a divisão em nosso meio e,
agora, se apresentam como “salvadores da pátria”. O momento requer
a separação do joio do trigo, varrer da categoria os inescrupulosos e se
unir a quem está realmente comprometido com a luta.
Nós sabemos qual caminho trilhar para alcançar os objetivos.
Nossas vitórias foram conquistadas pela coragem, união e força dos
condutores junto com o sindicato. E, será dessa forma que
conquistaremos a PLR e outros direitos.

Naílton Francisco de Souza

NAÍLTON PORRETA
Presidente substituto do Sindmotoristas

Os patrões depositaram suas ﬁchas nos embargos declaratórios para
fugir das negociações da PLR e, assim, se manterem na sua zona de conforto.
Também, não acreditaram na capacidade de reorganização da diretoria
do Sindmotoristas, após o afastamento de alguns dirigentes da
executiva por decisão judicial.
Que ﬁque a lição: nunca menospreze a força dos condutores de São Paulo,
nem o que fazemos de melhor, que é lutar sempre pelos nossos direitos .
CRISTIANO PORANGABA (CRIZINHO)
SECRETÁRIO DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO DO SINDMOTORISTAS

CONDUTORES ARRISCARAM A VIDA NA
PANDEMIA, MAS NÃO TÊM O RECONHECIMENTO DEVIDO
Durante dois anos de pandemia da COVID
19, os trabalhadores em transportes arriscaram
suas vidas no cumprimento do dever. E, mesmo
com os direitos econômicos reduzidos por
medidas provisórias do Governo Bolsonaro,
foram exemplo de prossionalismo e
transportaram diariamente milhares de
pessoas.
Infelizmente os companheiros não tiveram

o reconhecimento merecido, o que cou
evidente na negociação salarial deste ano.
Pensando apenas no próprio bolso, a
muito custo e, depois, por interferência da
Justiça, os patrões concederam aumento de
salário e algumas melhorias, mas têm feito
“vista grossa” à PLR, aos 100% depois da
terceira hora extra e plano de cargos e salários
dos trabalhadores do setor da manutenção.
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