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urante reunião da direção do sindicato, dia 10, o Dpresidente do Sindmotoristas e deputado federal, 

Valdevan Noventa, deu um basta na postura mesquinha dos 

empresários. Indignado e preocupado com o desrespeito dos 

patrões aos direitos dos trabalhadores, Noventa falou aos 

diretores sobre as suas determinações para acabar com a 

exploração no sistema. 

Patrão não vai mais tirar vantagem do trabalhador. Fica 
expressamente proibido o desconto do Vale-Refeição na 
folga do companheiro, inclusive quando a folga coincidir 
com os dias de feriados.

Segundo o líder dos condutores, os diretores estão 

autorizados a fazer o enfrentamento junto às empresas 

que continuarem com abuso de poder e lucrando em 

cima dos direitos dos trabalhadores. “Infelizmente, a 

ganância dos empresários de ônibus parece não ter fim. 

Diante disso, o sindicato e a categoria vão fazer a luta e 

os patrões terão que respeitar o que é nosso”, afirmou 

Noventa.  

Erros nos pagamentos
Diz o ditado popular que errar é humano, 

repetir é burrice. No caso das empresas de 
ônibus que têm repetido sucessivamente 
erros nos pagamentos dos condutores parece 
maldade.

A diretoria do Sindmotoristas tentou de 
todas as maneiras resolver o problema que 
atinge diretamente o bolso do trabalhador, 

mas o patrão intransigente fechou as portas para o 
diálogo.  

A direção do sindicato, então, tomou uma 
decisão: exige que os maus pagadores (os 
patrões), após a identificação do erro no 
pagamento do salário, façam o reembolso aos 
companheiros prejudicados dentro de um prazo de 
três dias úteis. Caso contrário, sofrerão represálias.

As empresas ficam proibidas de cobrar as multas do RESAM.

O trabalhador que concluiu o curso deverá ser ressarcido 
pelas horas excedentes. Por outro lado, a empresa que se 
recusar a assumir esse custo, o sindicato orienta os 
companheiros a não assistirem as aulas;

Fim imediato da cobrança das multas do RESAM

Pagamento referente às 40 horas do curso
de adequação e funcionalidade do novo
sistema de transporte público

Fim do desconto do Vale-Refeição quando 
a folga do trabalhador coincidir com feriados

Exploração� AQUI, NÃO�
Noventa enquadra patrões

a respeitar direitos dos trabalhadores

A exemplo da Viação Gato Preto, as empresas deverão 
fornecer o crachá aos trabalhadores que se encontram 
afastados da sua função profissional;

Entrega dos crachás a todos os trabalhadores afastados



Além do Recadastramento dos Sindicalizados, o 

sindicato realiza a campanha de associação nos locais 

de trabalho. É uma ótima oportunidade para o 

trabalhador que tem consciência de classe somar forças 

à Família Sindmotoristas.

Os condutores de São Paulo têm orgulho do seu 

sindicato e fazem valer o lema “categoria forte é 

trabalhador sindicalizado”.  A maioria absoluta dos 

companheiros são sócios do Sindmotoristas, mas a 

Gestão Noventa está correndo atrás de uma façanha. 

Almeja ainda neste ano sindicalizar 100% dos 

trabalhadores em transportes.

Se você ainda não assinou sua ficha cadastral, procure um dos 

representantes do sindicato na sua base.

O desafio foi lançado. A direção do sindicato, com o apoio da 

militância, pretende fazer em tempo recorde o recadastramento de 

100% dos condutores sindicalizados até 1º de março.

Nas garagens, terminais e pontos de ônibus, os trabalhadores 

serão abordados para assinarem um termo de autorização contendo 

seus dados cadastrais atualizados. Esse documento é de suma 

importância para legitimar a força de representação do Sindmotoristas 

e para continuar com o status de ser uma das categorias profissionais 

mais sindicalizadas do mundo.

Categoria forte é 

 
Condutoras vão comemorar o
Dia Internacional da Mulher
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C o m  o  o b j e t i v o  d e  a m p l i a r  s u a 

rep resen tação  s ind i ca l ,  a  d i reção  do 

Sindmotoristas aprovou a realização do 

cadastramento dos trabalhadores das novas 

empresas de ônibus (ex-cooperativas). Ao se 

tornar membro associado da entidade, o 

trabalhador terá inúmeras vantagens, entre elas, 

usufruir os benefícios e serviços do sindicato.

Cadastramento dos 
trabalhadores das

novas empresas

Este ano, todas as trabalhadoras, 

esposas, mães e filhas da categoria estão 

convidadas a participarem de mais um evento 

comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, a 

realizar-se excepcionalmente dia 06 de março 

(sexta-feira), a partir das 8 horas, no auditório do 

Sindmotoristas.

Sempre com o apoio irrestr i to do 

presidente da entidade e deputado federal, 

A exemplo das edições passadas do Dia 

Internacional da Mulher, todas as condutoras 

Valdevan Noventa, e da 

diretoria, a secretária 

da Mulher, Luciana 

Borges e integrantes da 

comissão organizadora fazem os ajustes finais 

do evento, que terá na sua programação 

palestras e confraternização.

estão convidadas a lotarem novamente o 

auditório do sindicato. Para a diretora, o sexo 

feminino tem que expandir continuamente as 

ideias, dar voz ao que pensa e ocupar espaços 

na sociedade para avançar nas lutas e nas 

conquistas.
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