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NA LUTA PELA PLR,
SINDICATO VENCE A QUEDA DE BRAÇO
PATRONAL SOLICITA ABERTURA DAS
NEGOCIAÇÕES COM O SINDMOTORISTAS

O

SPURBANUSS enviou ofício ao
Sindmotoristas solicitando o início
das negociações intersindicais sobre a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), ou
seja, o sindicato patronal quer discutir as
formas e condições desse direito garantido
pela lei 10.101/2000 diretamente com a
direção da nossa entidade e não com as
comissões de trabalhadores e por empresa,
conforme orientação do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região (TRT-SP).
Depois de fugirem ao cumprimento da
decisão do Tribunal, através do embargo
declaratório, da Lei Federal 10.101/2000 e de
todas as ações comandadas pelo nosso
sindicato para a garantia desse direito, os
empresários de ônibus não agüentaram a
pressão. A gota d'água foi o comunicado da
SPTrans, onde determinou a abertura das
discussões da PLR deste ano no prazo de 15
dias.
Agora, que perdeu a queda de braço e
foi obrigado a deixar de lado sua arrogância, o

patronal propôs essa forma de negociação.
Em resposta, o Sindmotoristas quer uma
reunião preliminar com o SPURBANUSS para
deﬁnir os critérios que vão pautar as
negociações da PLR, acordar o afastamento
dos delegados sindicais a ﬁm de garantir o
desempenho de suas atividades, regularizar a
situação dos membros das comissões eleitas,
pois muitos deles tiveram indevidamente
descontados os dias afastados nos seus
recebimentos e discutir novo plano de cargos
e salários dos trabalhadores do setor da
manutenção.
Após concordância entre as partes dos
pontos citados acima, a direção do sindicato
quer deﬁnir com urgência o pagamento da
PLR.
“Nossa expectativa e de todos os
trabalhadores é que as resoluções aconteçam
o quanto antes para que esse direito seja
pago até o ﬁnal do ano”, declarou conﬁante o
presidente substituto da entidade, Naílton
Francisco de Souza (Porreta).

RECADO AOS
OPORTUNISTAS
Para decepção dos
adversários que
apostavam no fracasso
da luta, na divisão da
categoria e no
enfraquecimento da
direção do sindicato,
hoje, os condutores de
São Paulo estão
comemorando uma
grande vitória,
resultado da sua união,
força e determinação.

FTTRESP E SINDICATOS PARCEIROS
FECHAM APOIO À DIREÇÃO
DO SINDMOTORISTAS
A força e o prestígio dos
condutores de São Paulo e do
Sindmotoristas continuam
inabaláveis. Na última terça-feira
(11), dirigentes da Federação
d o s Tr a b a l h a d o r e s e m
Transportes Rodoviários do
Estado de São Paulo (FTTRESP),
centrais sindicais, sindicatos de
trabalhadores em transportes e
de outros setores proﬁssionais
participaram de um encontro na
sede social da entidade, onde
mais uma vez reiteraram seu
apoio e compromisso com as
lutas da nossa categoria.
Essa manifestação é
oportuna e acontece em um
momento que a entidade
administra turbulências e trava
uma dura batalha com o patronal
pelo reconhecimento da
P a r t i c i p a ç ã o n o s L u c ro s e
Resul tados (PLR) e outros
direitos.
Vale ainda salientar que a
diretoria executiva do
Sindmotoristas recentemente
fez um remanejamento de
funções devido ao afastamento
de alguns companheiros por
decisão judicial. Hoje, ocupa
interinamente a presidência do
sindicato Naílton Francisco de
Souza (Porreta).
O presidente da FTTRESP,

Valdir de Souza Pestana, disse
que o movimento sindical
brasileiro precisa se manter unido.
“Só assim sobreviveremos aos
ataques e boicotes que visam à
desmobilização e ao
enfraquecimento do sindicalismo
nacional. Nessa luta, nós estamos
do mesmo lado. A Federação será
sempre parceira do
Sindmotoristas, que ao longo da
sua história faz ação permanente
em defesa e valorização dos
trabalhadores e seus direitos”.

Naílton Francisco de Souza Porreta ,
presidente substituto do Sindmotoristas

Valdir de Souza Pestana,
presidente da FTTRESP

APOIOS IMPORTANTES!
Além da FTTRESP, estiveram presentes ao evento dos condutores representantes das centrais
UGT, CUT, FORÇA SINDICAL e NCST, bem como, do Sindicato dos Rodoviários de São Paulo
(STERIIISP), Sindicato dos Rodoviários de Mogi das Cruzes (SINDRODOV), SINDILOG, SINDIPESADO,
SINDALEX EXTREMA/MG, SINDICATO DOS HOTELEIROS DE BARES E RESTAURANTES, SINDICATO
DOS RODOVIÁRIOS ABC, SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE S. J. DO RIO PRETO, SIMOSASCO,
SINDICATO DOS RODOVIÁRIOS DE AMERICANA, SINDICATO TAXISTAS AUTÔNOMOS,
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS/SP, SIMTRATECOR, SINDICATO DOS CONDUTORES DE
CARAGUATATUBA, SIMTETÁXI, SINDICATO DOS CONDUTORES DE GUARULHOS, SINDFICOT
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