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segue a todo vapor
esmo com todas as dificuldades impostas pela Mpandemia, o Sindmotoristas não poupa 
esforços para avançar os trabalhos da 

Campanha Salarial dos condutores de São Paulo. 

Nos últimos dias 23 e 24, os diretores da entidade 
realizaram assembleias nas garagens para aprovar a pauta de 
reivindicações da categoria.  

Campanha Salarial ���� 

Noventa tem marcado presença assídua nas garagens do
sistema, conferindo de perto as reivindicações da categoria. 

Na Metrópole Paulista, Chiquinho e Boka de Lata 
têm mostrado força e determinação na luta por melhores 

condições de trabalho e salário para a categoria. 

Diretores, Delegados e Militantes  garantem sucesso nas
assembleias para aprovação da pauta de reivindicações.

���� 
da frota

Vacinação dos 
profissionais

Reajuste salarial 
�reposição da inflação� + aumento real de ��

Vale refeição 
de R� ��,��

PLR R� �.���,�� 

Fim de uma hora 
de refeição

sem remuneração

Fim do complemento 
de horas, com jornada 
de no mínimo � horas

Seguro obrigatório 
para cobrir

avarias de terceiros 

Fornecer cesta-básica pelo período de 
� anos aos trabalhadores afastados pelo 

INSS, sem cobrança de contrapartida 

Realizar convênio com 
clínica de reabilitação

 �para assistir trabalhadores
 dependentes químicos�

Implantar o plano de carreira interligado com o plano

de avaliação de desempenho e cargos e salários para 

os trabalhadores do setor da manutenção

Compra de um terreno para construção da casa própria 

Alterações de textos e manutenção das cláusulas pré-existentes

A garantia do emprego, melhores 
salários, condições dignas de trabalho,

o aumento da frota e a vacinação
de todos são algumas das principais 

reivindicações da categoria.   Confira� 

Para evitar que os 
trabalhadores e usuários 
andem aglomerados e
disseminem o vírus 
da COVID-��

Acabar com qualquer 
desconto no fornecimento

das cestas básicas

Na contramão da sensatez, os patrões não entenderam o perigo 
das aglomerações e tampouco se sensibil izaram com as 
reivindicações da categoria. 

Para tentar intimidar nossos atos, ingressaram com uma liminar na 
justiça, tentando impor multa de R$ 200 mil caso façamos greves.

Certamente, eles se esqueceram que já vencemos na justiça com 
outra liminar que obrigava o retorno da frota. Aguardem!

Os patrões estão loucos�



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 : Valdevan Noventa   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: Plena Print     45.000 exemplares

Após inúmeras reuniões sem êxito, o Sindmotoristas 
promoveu nessa última quarta-feira (24), atos de protestos em 
diversos terminais da capital.

As ações, encabeçadas pelo deputado federal e presidente 
da entidade, Valdevan Noventa, visam chamar atenção das 
autoridades para sanar o problema da superlotação dos ônibus e 
garantir a vacinação da categoria, protegendo a saúde e a vida de 
todos.

Valeu, amigo�

O Sindmotoristas lamenta a perda do senador Major Olímpio, 
um grande e exemplar homem que deixou um legado para 
todos seja em sua vida profissional, pessoal ou política. Que 

Deus conforte o coração dos familiares e amigos. 

Estamos atentos e lutamos pela vida�

Major Olímpio
S e n a d o r

Condutores realizam protestos nos Terminais

Os atos - realizados sob comando do 
p r e s i d e n t e  Va l d e v a n  N o v e n t a ,  e  
brilhantemente conduzidos pelos diretores, 
delegados, cipeiros e militantes - tiveram 
grande apoio dos trabalhadores e da 
população. As ações aconteceram nos 
Terminais Santo Amaro,  Pinheiros, Parque 
Dom Pedro, Santana, Cachoeir inha, 
Capelinha, A.E. Carvalho, São Miguel, 
Sapopemba e Tiradentes.

Portaria do 
CONTRAN ��������
Devido a pandemia da COVID-��, 
foi publicado no Diário Oficial da União a 
prorrogação do vencimento da validade
dos cursos.
Então, fiquem tranquilos, caso seu curso 
esteja próximo do vencimento ou vencido,
você pode continuar trabalhando normalmente.

nfelizmente, a pandemia tem Icausado estragos muito maiores 
do que imaginávamos. Dentro de 

300 mil mortes no Brasil, nossa categoria já 
chegou a 1739 casos suspeitos, 844 casos 
confirmados e 106 óbitos por covid, o que 
nos preocupa muito e nos motiva, ainda 
mais, a lutar pela vacina de todos. 

Os nossos atos de protestos nos 
terminais pelo AUMENTO DA FROTA foi 
um sucesso e teve ampla cobertura da 
imprensa, sobretudo do programa Brasil 
Urgente, apresentado pelo amigo Datena, 
que tem se sensibilizado com a nossa causa 
e com a situação do transporte público em 
São Paulo.

No que depender de mim e da 
dedicação da diretoria do Sindmotoristas, 

enquanto não garantirem a VACINAÇÃO 
DOS CONDUTORES DE SÃO PAULO, o 
Poder Público e as empresas não terão 
paz. Essa não é nossa única pauta de luta.  
Estamos em uma Campanha Salarial 
desaf iadora,  a  qual  EXIGIMOS O 
RETORNO DE 100% DA FROTA DE 
Ô N I B U S ,  p o i s  é  i n a d m i s s í v e l  a 
superlotação nos veículos em tempos em 
q u e  t o d o s  p e d e m  p a r a  e v i t a r 
aglomerações. 

De antemão, também deixo claro 
que NENHUM ACORDO COLETIVO SERÁ 
FECHADO SEM O FIM DE UMA HORA DE 
ALMOÇO NÃO REMUNERADA . Aliás, 
isso seria um verdadeiro retrocesso da 
nossa luta.  Outra mazela dos patrões que 
estamos de olho é nos deconntos 
indevidos nas cestas básicas. 

Exigimos o FIM DA JUSTA CAUSA, 
assim como exigimos CESTAS BÁSICAS 
S E M  N E N H U M  D E S C O N T O , 
independente de faltas ou atestados. Essas 
e outras pautas fazem parte da nossa luta. 
Seguimos juntos e fortes até a vitória. 

DIRETORES EM AÇÃO

Vacina já� 


