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VAMOS ELEGER
A COMISSÃO
DE TRABALHADORES 
POR EMPRESA PARA
DISCUTIRMOS OS
CRITÉRIOS E PAGAMENTO 
DA PLR COM O PATRÃO

s trabalhadores e trabalhadoras em transportes são Ochamados para participarem de um ato muito 
importante e de interesse de toda a categoria.

Na próxima terça-feira (19), haverá assembleia geral, na sede 
do Sindicato, para eleger os membros da comissão (por empresa), 
que terão a responsabilidade de discutir e definir com os patrões 
os objetivos, critérios e condições para o pagamento da 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

O sindicato cumprirá a decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) que, aliás, foi favorável e em concordância com a 
pauta de reivindicações da categoria, carro-chefe da campanha 
salarial deste ano.

As comissões terão papel relevante nas discussões da PLR, 
uma vez que devem obrigar as empresas abrirem a sua “caixa 
preta” de faturamento quanto aos valores recebidos da SPTrans.

Durante as negociações, os representantes dos 
trabalhadores terão suporte técnico de uma comissão composta 
pelo presidente do Sindmotoristas, secretários geral, de assuntos 
jurídicos e do DIEESE, bem como, do corpo jurídico da entidade.

Por isso, a participação expressiva dos companheiros na 
assembleia é de suma importância, afinal a luta continua. 

Vamos condutores, unidos e mobilizados, valorizar e 
defender nossas conquistas.

FIQUE POR DENTRO
DA DECISÃO DO TRT 

No acórdão, o Tribunal definiu a sentença 
normativa que garantiu as principais cláusulas da
Convenção Coletiva de Trabalho sobre o benefício 
da PLR, mediante a aplicação do seu precedente

normativo ��, que dispõe da seguinte forma:

Fica estipulado que 
a PLR será paga

a todos os
trabalhadores

Representantes 
dos trabalhadores e do
patronal terão prazo de 

�� dias para implementação 
da PLR nas empresas;

Formação de comissão composta por �� �três� 
trabalhadores, eleitos pela categoria, e igual número de 
membros de empregadores, dentro do prazo de �� dias. 

As partes devem definir os critérios e 
condições para o atingimento das metas;

A empresa que desrespeitar
os prazos estabelecidos

sofrerá multa diária de ��� 
do salário normativo até o 

cumprimento, e será revertida 
em favor do sindicato 

profissional;

Estabilidade de 
emprego de ��� dias

para os membros
da comissão de
trabalhadores.

R. PIRAPITINGUI, 75, 

LIBERDADE, SÃO PAULO/SP

19 DE JULHO
(TERÇA-FEIRA),
ÀS 16 HORAS 

TODOS À ASSEMBLEIA!

SEDE DO SINDICATO



Boletim Informativo - Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbanos de São Paulo    Sede: Rua Pirapitingui, 75 - LiberdadeSão Paulo - SP - CEP: 01508-903  
Contato: (11) 3274-5333     www.sindmotoristas.org.br     Presidente em Exercício : Valmir Santana da Paz (Sorriso) - Secretário de Comunicação: Cristiano de A. Porangaba (Crizinho)  

Textos: Márcia Vissioli e Fabiano Polayna    Fotografias: Denis Glauber   Projeto Gráfico: Denis Glauber e Fabiano Polayna   Impressão: Mídiaset Gráfica    45.000 exemplares

A categoria não se acovardou quando os 
patrões se recusaram a atender a nossa pauta 
e apresentou uma proposta sem vergonha 
que foi rechaçada na mesa de negociação. Tão 
pouco,  também se int imidou com a 
indiferença da Administração Municipal.

Sem diálogo e sem acordo, arregaçamos 
as mangas! Fizemos todas as ações sindicais 
possíveis e necessárias para buscar a 
valorização dos nossos direitos. Na greve de 
ônibus do dia 14, garantimos alguns avanços 
importantes, entre os quais, reajuste salarial e 
do ticket refeição de 12,47% (em uma única 
vez  e  re t roa t i vo  à  da ta -base ) ;  e  o 
compromisso do patrão em resolver, nos 
próximos dias, algumas pendências como o 
pagamento da PLR.

Infelizmente, os empresários faltaram 

ara aqueles que fazem o jogo sujo do patrão e apostaram Pno nosso fracasso, as conquistas obtidas na campanha 
salarial são a nossa resposta. Essa diretoria não desiste 

nunca de lutar. Pelos trabalhadores, vamos até o fim.  
Sei que há um plano em curso dos inimigos de desmoralizar o 

trabalho do sindicato e dividir os condutores. Pessoas inescrupulosas 
dentro da nossa categoria agem de forma coordenada com as 
empresas, incentivando perseguições e demissões de toda ordem 
direcionadas aos dirigentes sindicais, militância e trabalhadores.

O que os inimigos não sabem é que a cada combate e vitória 
conquistada, mais eu me for taleço para seguir honrando 
compromissos e liderando a luta em favor da minha categoria�.

“
PRESIDENTE LICENCIADO DO SINDMOTORISTAS

SORRISO
VALMIR SANTANA DA PAZ

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO SINDMOTORISTAS

VALEU À PENA A NOSSA LUTA

Na manhã da última quinta-
feira (14), os membros do Conselho 
Consu l t i vo  da  Secreta r ia  de 
M a n u t e n ç ã o  ( C C S M )  d o 
Sindmotoristas realizaram a 3ª 
Reunião Ordinária para avaliar os 
resultados da Campanha Salarial 
2022.  

Na opinião dos conselheiros, 
além de uma campanha desafiadora, 
h i s tór i ca  e  cansat i va ,  há  de 
considerar a decisão da Justiça do 
Trabalho que garantiu vitória importante para os trabalhadores 
e trabalhadoras, ao acolher integralmente as principais 
cláusulas pré-existentes da Convenção Coletiva do Trabalho 
(CCT), que estavam na mira dos patrões para serem eliminadas. 

O Acórdão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT/SP) sobre o 
Dissídio de Greve do dia 29 de junho 
indeferiu a reivindicação que previa criar 
o “Plano de Carreira, Avaliação de 
Desempenho e Cargos e Salários” para 
o s  c o m p a n h e i r o s  d o  s e t o r  d e 
manutenção. Com a não renovação da 
cláusula do Plano de Carreira,  a matéria 
depende, agora, de negociação. 

 “A posição dos magistrados 
derrubou o famigerado Plano de 
Carreira, que foi implantado em 2016, e 

que impôs disparidade salarial e sérios obstáculos para 
promoção funcional, além de incentivar o descumprimento do 
salário normativo dos profissionais oficiais”, comentou o 
secretário da manutenção,  Nailton Porreta.

com a palavra. Em protesto, fizemos nova 
paralisação do sistema dia 29.

O conflito foi parar na justiça, onde 
vencemos mais uma vez. O Tribunal do 
Trabalho confirmou a PLR, também, o 
pagamento de 100% a partir da terceira 
hora extra trabalhada e feriados.

Na  minha  ava l i ação  sobre  a 
campanha salarial, entendo que merece 
destaque a nossa determinação para 
enfrentar os adversários: patrões, 
prefeitura e até pessoas de má fé dentro 
da categoria.

Parabéns a todos que nunca 
duvidaram da vitória e continuam juntos 
com o sindicato lutando por um futuro 
melhor para os condutores de São Paulo.

DECISÃO DO TRT FOI IMPORTANTE PARA OS TRABALHADORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO! 


