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 grande líder dos condutores de São OP a u l o ,  Va l d e v a n  N o v e n t a ,  

reassumiu a presidência do Sindmotoristas e o 

comando das lutas da categoria na última 

sexta-feira, dia 31.

Segundo o sindicalista, as reformas da 

legislação trabalhista e previdenciária 

aproximaram o trabalhador brasileiro da 

Após ficar um ano licenciado do cargo, 

período em que trabalhou mais fortemente 

como deputado federal, representando os 

interesses da classe trabalhadora no 

Congresso Nacional, Noventa voltou com toda 

disposição e pronto para fazer o primeiro 

enfrentamento do ano, a Campanha Salarial.

Fiquem atentos à data da assembleia e de toda a programação 

de atividades da Campanha pelos meios de comunicação oficiais do 

Sindmotoristas.

Em breve, será dada a largada da Campanha Salarial deste 

ano com a realização da assembleia de aprovação da pauta de 

reivindicações que, posteriormente, será objeto de negociação com 

o patronal.

Agradecemos sua compreensão!

A direção do Sindmotoristas informa a todos que os serviços 

prestados na Subsede Sul foram temporariamente suspensos em razão 

da mudança de endereço. 

O atendimento aos associados voltará a ser feito na antiga subsede 

da entidade, situada à Alameda Santo Amaro, 731.

No momento, o local passa por reformas, para que em breve o 

trabalhador e sua família sejam atendidos com toda comodidade e 

eficiência que merecem.

informalidade e da precarização. No entanto, 

a categoria tem resistido bravamente aos  

seus impactos negativos e, às custas de 

muita luta, salvaguardado o emprego e 

direitos por meio da Convenção Coletiva de 

Trabalho. “Este ano enfrentaremos muitas 

batalhas, tendo pela frente um patronal 
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egoísta, focado apenas nos seus lucros e 

insensível às necessidades humanas. Mas a 

exemplo dos anos passados, nossa unidade 

e força serão o diferencial para fazer o 

combate contra as mazelas do sistema.  

Junto ao companheiro Valmir Santana da Paz 

(Sorriso), a diretoria do sindicato e, é claro, a 

todos os trabalhadores em transporte, vou 

buscar em 2020 novas vitórias e grandes 

conquistas para a nossa categoria”, declarou 

convicto o dirigente.

N o v e n t a  c o n c i l i a r á  s u a s  

responsabilidades de parlamentar e de 

presidente do maior sindicato em transporte 

da América Latina.

Subsede Sul 
funcionará em
antigo endereço

 Campanha Salarial 2020 Campanha Salarial 2020 Campanha Salarial 2020

Diretoria unida na luta! Moleque,Crizinho, Noventa e Sorriso

Deputado Federal e Deputado Federal e 
presidente do Sindmotoristaspresidente do Sindmotoristas

Deputado Federal e 
presidente do SindmotoristasSecretário de Formação e CulturaSecretário de Formação e CulturaSecretário de Formação e Cultura



O Sindmotoristas deu um ultimato ao patronal  para fornecer integralmente o 

Vale Refeição. É DIREITO DO CONDUTOR QUE TRABALHA 30 DIAS RECEBER 

26 TÍQUETES E, SE O MÊS TIVER 31 DIAS, 27 TÍQUETES. VALE RESSALTAR 

TAMBÉM QUE SÓ PODERÁ FAZER O DESCONTO DO BENEFÍCIO 

EM CASO DE FALTA SEM JUSTIFICATIVA OU SEM 

APRESENTAÇÃO  DE ATESTADO MÉDICO.

 A direção do sindicato tomará as medidas 

cabíveis para pôr  fim  nessa exploração.

As empresas de ônibus já estão 

informadas de que se continuarem com 

os abusos, fazendo descontos 

irregulares do Vale Refeição, 

p r e j u d i c a n d o  o s  

trabalhadores, sofrerão retaliações.

Por determinação das empresas de ônibus e da 

SPTrans, motoristas e cobradores devem fazer curso 

obrigatório de 40 horas para conhecimento e adequação ao 

novo sistema de transporte público da cidade de São Paulo.

No entanto, os profissionais somente são liberados 

para o curso,  após a conclusão da sua jornada de trabalho. 

Para o sindicato, a situação configura-se hora extra, 

portanto, os trabalhadores devem ser remunerados.

“Não aceitaremos outra posição das empresas que 

não seja o pagamento dessas horas excedentes aos 

condutores. O patrão que se recusar a fazer o que é justo e 

correto sentirá a força do nosso sindicato, da nossa 

categoria”, declarou o presidente do Sindmotoristas, 

Valdevan Noventa.

Acompanhado dos diretores Valmir Santana 

da Paz (Sorriso) e Pedro de Alcântara Jr. (Boka de 

Lata), o dirigente denunciou um problema 

recorrente que afeta diretamente o bolso dos 

trabalhadores em transportes, as multas do 

RESAM.  Disse que a maioria das empresas faz o 

desconto das multas do trabalhador, antes mesmo 

dele recorrer da infração.

Em várias oportunidades, a Secretaria 

Municipal de Transportes comprometeu-se com a 

direção do sindicato em buscar solução para o 

problema que envolve infrações de trânsito 

 deputado federal e presidente do OSindmotoristas, Valdevan Noventa, 

esteve reunido com o amigo e vereador Milton 

Leite, na última quarta-feira (29). 

Sindicato exige das 
empresas fornecimento 

integral do Vale Refeição

Condutor deve ser
 para fazerremunerado

curso obrigatório 

Representantes dos condutores discutem
multas  do RESAM e outras demandas
com o vereador Milton Leite

Sempre comprometido com as causas dos 

condutores, o vereador Milton Leite determinou a 

imediata revogação da Portaria SMT.GAB  

questionáveis, mas o 

acordo não foi colocado 

em prática.

Noventa  a inda 

f a l o u  d a  s u a  

preocupação a respeito 

d a  e x i g ê n c i a  d a s  

empresas para que os 

trabalhadores façam, 

sem remuneração, um 

curso sobre a funcionalidade do novo sistema de 

transporte público e de outras questões de 

interesse da categoria.

O sindicato indicou o companheiro Carlos Roberto de Jesus 

(Marrom) para representar os interesses dos condutores junto à 

SPTrans, na Comissão de Infrações e Penalidades (CONIM). Trata-

se de mais uma importante conquista do presidente Valdevan 

Noventa e de toda a diretoria do Sindmotoristas.

Condutores terão
representante
no CONIM

Nº 087/2018, que dispõe sobre as multas do 

RESAM, em publicação feita no Diário Oficial 

do Município, datado em 29/01/2020.

Os dirigentes do sindicato deixaram a 

reunião satisfeitos e confiantes no atendimento 

da pauta de reivindicações.
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