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Licitação de
linhas de ônibus
de São Paulo
ameaça futuro
dos trabalhadores
N

o último dia 18, os dirigentes do Sindmotoristas
reuniram-se com o vereador Milton Leite para
debater questões sobre a bilionária licitação do transporte
público por ônibus da cidade de São Paulo. A preocupação de
todos é unânime: a proposta do novo modelo de exploração do
sistema ameaça o futuro dos trabalhadores.
Na ocasião, o parlamentar informou que a licitação

encontra-se em fase nal, os documentos das empresas estão
sob análise da Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes. A assinatura dos contratos com as empresas
habilitadas poderá ocorrer dentro de 40 dias, segundo a
Prefeitura. Os contratos, estimados em 71 bilhões, terão
duração de 20 anos, a maior concorrência no setor de
transportes da América Latina.

Empresas mudam de nome:
trabalhadores em risco
Como se não bastasse a
incerteza do emprego, em virtude do
processo licitatório que prevê a
redução da frota de 13.603 para
12.667 ônibus e do número de linhas
de 1.336 para 1.187, os direitos dos
trabalhadores também se encontram
ameaçados.
Informações extrao ciais dão
conta de que empresas como VIPs,
Viação Campo Belo, Via Sul, Transkuba
e Cidade Dutra teriam mudado de
nome, deixando dúvidas sobre as reais
intenções. Para o sindicato, se
procedente tal informação, a atitude
sinaliza um possível golpe nas
responsabilidades trabalhistas.
Preocupado com o passivo dos
trabalhadores, o deputado federal e

presidente licenciado do
Sindmotoristas, Valdevan Noventa
sugeriu a realização de uma reunião em
caráter de emergência com os
empresários para esclarecer o assunto.
“Vamos levantar junto à SPTrans o
tamanho do rombo da inadimplência ao
FGTS e INSS dos trabalhadores. Com
esses dados, o sindicato irá propor uma
mesa redonda com a participação do
M i n i s t é r i o P ú b l i c o d o Tr a b a l h o ,
Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego, Prefeitura e empresários,
visando fazer com que os patrões
assinem um Termo de Ajustamento de
C o n d u t a ( TA C ) a s s u m i n d o s u a s
re s p o n s a b i l i d a d e s t r a b a l h i s t a s ” ,
declarou o presidente em exercício,
Valmir Santana da Paz (Sorriso).

Editorial
Licitação sim, mas sem falcatruas!

O

Sindmotoristas sempre se posicionou a favor
da licitação, desde que o objetivo seja
reformular o sistema de transporte por ônibus para
proporcionar um serviço de maior qualidade, eﬁciência e,
é claro, que vise à valorização dos condutores.
Por ser tratar de uma licitação bilionária, nos
bastidores os concorrentes travam uma guerra acirrada.
A Prefeitura tenta, desde 2013, concluir o processo
licitatório. Neste período, teve que contornar vários
contratempos de ordem burocrática e jurídica. Agora,
depois da entrega dos envelopes das empresas, realizada
no último dia 05, as documentações das participantes
estão sob análise.
O nosso sindicato tem acompanhado de perto toda
a movimentação. Em várias oportunidades, levamos ao
Poder Público a preocupação com a situação dos
trabalhadores.
Em conversas com o prefeito Bruno Covas e com o
ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Milton
Leite, entregamos uma solicitação para que se ﬁzesse
constar da licitação a garantia dos postos de trabalho e o
respeito aos direitos dos trabalhadores. O problema é
que, apesar da porta aberta para o diálogo, não houve por
parte das autoridades qualquer sinalização a favor dos
interesses da nossa categoria.
Outro fato extremamente preocupante é que, em
meio às idas e vindas da licitação, algumas empresas de
ônibus adotaram novas denominações: Transkuba, agora
é KBPX; Vips, Metróple Paulista; e Via Sul virou Via Sudeste.

O caso da Campo Belo é diferente,
mas não menos grave, a Viação
Ambiental assumiu todos os
lotes dessa empresa. Essas
manobras acenderam a luz
vermelha, isto está
cheirando à sacanagem.
Aos trabalhadores
n ã o i n t e re s s a m q u a i s
Valmir Santana da Paz (Sorriso)
empresas ﬁcarão com a
Presidente em exercício do Sindmotoristas
exploração do serviço do
transporte público, mas
quem arcará com as responsabilidades dos seus direitos. Exigimos
comprometimento, assim como, fez a Mobibrasil que assumiu o
passivo de todos os trabalhadores da extinta Viação Tupi.
O Sindmotoristas já mandou um recado para o Poder Público e
para os empresários de que em hipótese alguma a categoria será
prejudicada. Estamos prontos para a guerra, lutaremos com as armas
que temos, vamos parar São Paulo, quantas vezes forem necessárias,
em defesa do que é nosso por direito.
Um forte abraço.

Em breve, Plenária!
Os trabalhadores das empresas Vips, Cidade Dutra, Via Sul,
Transkuba e Campo Belo serão convocados para uma plenária para
aprofundar as discussões sobre as consequências das mudanças
no sistema de ônibus na vida dos companheiros.

Reforma da Previdência na mira do nosso deputado

C

Valdevan Noventa
Deputado federal e presidente
licenciado do Sindmotoristas

onsiderada como prioridade do
governo, o presidente Jair
Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso
Nacional entregar a PEC (Proposta de
Emenda à Constituição) da reforma da
Previdência, que estabelece, entre outras
mudanças, a idade mínima para a
aposentadoria de 65 anos para homens e
de 62 mulheres. A idade seria atingida após
um período de transição de 12 anos.
É grande minha contrariedade e
indignação com a reforma previdenciária,
pois entendo que ela é seletiva, uma vez
que contempla os interesses de um setor
econômico, que defende abertamente a
substituição da previdência pública pela
privada.
O jogo é pesado, mas estou pronto
p a ra o s e m b at e s . Fu i e l e i t o p a ra
representar os menos favorecidos, em
especial, a classe trabalhadora. Na Câmara
dos Deputados, estarei na linha de frente

do movimento de resistência para impedir
que violem os direitos e garantias dos
cidadãos brasileiros expressos na
Constituição Federal.
Não se pode apagar as conquistas,
resultados de décadas de lutas. Se há alguém
que deve pagar pelo ajuste ﬁscal, são os ricos
e não os mais pobres. Chega de enganar o
povo com meias verdades, é preciso
escancarar a realidade. Mais uma vez querem
transferir o problema para o trabalhador. Já
basta a Reforma Trabalhista, a Terceirização,
não podemos permitir que outro absurdo
seja aprovado.
A Reforma, do jeito que está proposta,
retira da Previdência sua essência, que é a
proteção social dos trabalhadores inativos.
Por isso, faço um apelo para que todos,
nós, unamos forças ao que é caro aos
brasileiros. Vamos juntos lutar em defesa da
democracia e da soberania nacional. Vamos
juntos lutar contra a Reforma da Previdência.
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