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A diretoria do Sindmotoristas fez várias tentativas de negociar um 
acordo com os patrões para o pagamento da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). A última foi um ofício protocolado junto ao 
SPUrbanuss, no último dia 28, reiterando sua disposição de abrir 
discussão, além da PLR, de outras questões pendentes e que requerem 
solução urgente.

Em resposta, o sindicato patronal alegou que os assuntos da pauta 
carecem de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ou 
seja, recorreu ao embargo declaratório, para escapar do cumprimento 
das suas obrigações trabalhistas. Vale ressaltar que o sindicato entrou 
com três petições que pede celeridade no julgamento, tanto da PLR 
quanto do adicional de 100% a partir da terceira hora.

O caminho para uma decisão consensual seria mais fácil se as 

empresas de ônibus acatassem a determinação do TRT, por meio do 
Precedente Normativo 35, e reconhecesse a legitimidade das comissões 
paritárias para definir formas e condições da PLR.

A fim de poupar a população da cidade de São Paulo de transtornos 
futuros, os representantes dos trabalhadores têm agido com sensatez e 
habilidade, mas a situação vem se agravando, os trabalhadores em 
transportes não podem ficar no prejuízo e uma paralisação será colocada 
para avaliação da categoria, caso o impasse continue.

“É lamentável a falta de compromisso do patronal com os 
trabalhadores e o desrespeito à própria Justiça. No momento certo, a 
categoria saberá responder à altura. Não tenho dúvidas que o custo 
dessa arrogância vai sair muito caro para as empresas de ônibus”, 
declarou o presidente do Sindmotoristas, Naílton Francisco de Souza 
(Porreta).

ARROGANTES, PATRÕES FECHAM AS

PORTAS PARA O DIÁLOGO E 

NAÍLTON PORRETA

m companheiro que não foge à luta e está sempre pronto a enfrentar desafios. UEsse é Naílton Francisco de Souza (Porreta), que assumiu a presidência do 
Sindmotoristas por decisão da maioria da diretoria executiva e de acordo com o Estatuto da 
entidade, logo após o afastamento de alguns diretores por decisão judicial.

Sem vacilar neste momento difícil que atravessa o sindicato, aceitou a missão de 
liderar a luta dos condutores pela PLR e por outros direitos.

O companheiro tem 58 anos de idade, 
desses 38 anos na categoria dos condutores. 
Foi funcionário da CMTC durante 10 anos, 
servindo nas garagens da Leopoldina, Barra 
Funda, Jabaquara e Santo Amaro.  Com a 
privatização da empresa, trabalhou na TCI – 
Transp. Coletivo Imperial, Viação Soares 
Andrade que, posteriormente, tornou-se a 
Viação Santo Amaro, Viação Cachoeira, 
Viação Mar Azul, Eletrosul e, por fim, foi 
transferido para a Viação São Luiz, atual 
Viação Campo Belo.

Naílton Porreta também possui uma 
larga experiência na militância sindical. Nos 
seus 35 anos a serviço dos interesses dos 
t raba lhadores  e  t raba lhadoras  em 

Na época em que o Sindicato dos 
Condutores de São Paulo era filiado à Central 
Única dos Trabalhadores (CUT), Naílton foi 
diretor da CUT Regional Grande São Paulo e 
d o  D e p a r t a m e n t o  N a c i o n a l  d o s 
Trabalhadores em Transportes dessa central 
sindical. Atualmente, é diretor nacional de 
relações sindicais da NCST e diretor de 
comunicação da NCST-SP.

O companheiro Naílton é graduado em 
jornal ismo e tem pós-graduação em 
Comunicação Empresarial, Institucional e de 
Redes Sociais.

HISTÓRICO

TEM EXPERIÊNCIA E UMA VIDA DEDICADA À LUTA DA CATEGORIA

NOVO PRESIDENTE DO SINDMOTORISTAS 

CONDUTORES DEVEM 
INTENSIFICAR A LUTA 
PARA GARANTIR A PLR

transporte, foi cipeiro, comissão de 
garagem, comissão de negociação salarial, 
comissão de negociação do plano de cargos 
e salários dos trabalhadores do setor de 
manutenção da CMTC, comissão de 
negociação do pagamento de periculosidade 
no setor de manutenção de trólebus, 
delegado de 7 (sete) congressos da 
categoria, coordenador geral da comissão 
permanente de assuntos do setor da 
manutenção, coordenador geral de assuntos 
dos trabalhadores da manutenção e, até 
recentemente, na gestão atual do sindicato, 
ocupou o cargo de secretário executivo de 
Assuntos dos Trabalhadores do Setor de 
Manutenção.

AÇÃO NACIONAL

FORMAÇÃO
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Neste domingo, dia 02 de outubro, vamos às urnas votar 
em presidente do Brasil, governadores, senadores, 

deputados federais e estaduais.
Ao longo da campanha eleitoral, o povo brasileiro se 

deparou com dois históricos preponderantes e radicalmente 
distintos de governo para o país.

Tivemos um tempo para pesar os prós e contras, separar o 
joio do trigo. Agora, chegou o momento de votar nos candidatos 
que defendem a pauta da classe trabalhadora e dos cidadãos 
economicamente mais vulneráveis na pirâmide social ou bancar 
aqueles que participaram do golpe contra a presidenta Dilma 
Rousseff, em 2016.  

Não podemos esquecer que esses mesmos golpistas, que 
retiram do poder uma governante legitimamente eleita, são co-
responsáveis e bancam o governo atual. Esse mesmo governo 
que desconstruiu as leis do trabalho e de proteção social, que faz 
política de exclusão, voltada apenas para a elite econômica, um 
entreguista das riquezas do país, que colocou o Brasil de volta ao 
mapa da fome. Hoje, são mais de 33 milhões de pessoas que não 
têm o que comer.

Na reta final da campanha, temos também que redobrar 
nossa atenção com os meios de comunicação e redes digitais que 

agem com parcialidade, que tomam partido dos candidatos da ala 
“conservadora’’ e que contribuíram para o impeachment midiático 
que mudou os rumos da Nação: a maioria da população sofre com 
o desemprego, com a volta da fome, com perdas de direitos 
sociais, trabalhista e previdenciário.

Do outro lado da fronteira, estarão os que defendem o 
melhor programa de trabalho para recolocar o país nos trilhos do 
progresso, com destaque para o ex-presidente Luiz Inácio LULA da 
Silva, um defensor  do progresso, democracia, causas sociais e dos 
verdadeiros patriotas. Sua experiência, competência e carisma o 
credencia a voltar à presidência do Brasil, renovar a esperança e 
fazer o povo novamente a sorrir, a ser feliz.

Condutores e condutoras vamos 
exercer a democracia em sua 

plenitude, no próximo domingo, dia 
��, votando e ajudando a eleger 

candidatos que têm 
comprometimento com a classe 

trabalhadora.
Faça a escolha certa e vote em quem 

luta de verdade pelo Brasil 
e por todos os brasileiros.

02 DE OUTUBRO:

CHEGOU A HORA
DE VOTAR!

EDITORIAL:

VOTO NÃO TEM PREÇO 
E, SIM, CONSEQUÊNCIAS!

Naílton Francisco de Souza 

NAÍLTON PORRETA
Presidente substituto do Sindmotoristas


