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EDITORIAL:

COM A DEMOCRACIA
ASSEGURADA, BRASIL
RESPIRA ESPERANÇA
Companheiros e companheiras:
Estamos prestes a encerrar um
dos períodos mais tenebrosos vividos
pela classe trabalhadora, que vem
sofrendo ataques aos seus direitos d e s d e o G o v e r n o Te m e r e
intensiﬁcados no Governo Bolsonaro.
Esses governos voltados para os
interesses da elite econômica do país
também desferiram golpes nas
organizações de classe, que mesmo
enfraquecidas resistiram bravamente
e continuaram fazendo a luta.
Em uma das campanhas
eleitorais mais sórdidas da nossa
história recente, nas eleições de
outubro, venceu a democracia. Com
mais de 60 milhões de votos, Lula foi
eleito pela terceira vez presidente do

Brasil.
Eu acredito que será um governo da
reconstrução, do recomeço e da esperança,
principalmente a população menos
favorecida, que é a grande maioria, será
amparada novamente por políticas de
proteção social. A partir de 1º de janeiro,
vamos vislumbrar um futuro para todos os
brasileiros, sem distinção de raça, classe
social, religião, etc.
Enquanto isso, nós, condutores,
seguimos com os nossos compromissos.
Estamos participando de uma negociação
difícil com o setor patronal e ainda
enfrentando oposição dos oportunistas de
plantão, que disseminam mentiras (fakenews)
nas redes sociais, para desacreditar a direção
do sindicato perante sua categoria.

Naílton Francisco de Souza

NAÍLTON PORRETA
Presidente substituto do Sindmotoristas

Pra essa gente que aposta no
fracasso, o tiro tá saindo pela culatra. Já
superamos inúmeros obstáculos e estamos
na reta ﬁnal para garantir o direito à
Participação nos Lucros e Resultados.
Conﬁa e apóia o seu sindicato. No
ﬁnal, vamos comemorar juntos mais uma
grande vitória!

APROVADA CONTAS DO SINDMOTORISTAS DE 2021
Nesta segunda-feira (7), os
condutores de São Paulo participaram
da assembleia da categoria, realizada
no auditório do Sindmotoristas.
A pauta tratou da apreciação e votação
da prestação de contas da entidade,
referente ao exercício de 2021, onde
aconteceu a leitura do relatório
ﬁnanceiro, detalhando a destinação dos
re c u r s o s d a e n t i d a d e .
Na ocasião, o presidente do sindicato,
Nailton Francisco de Souza (Porreta),
ressaltou a transparência,
c o m p r o m e t i m e n t o e a
responsabilidade da diretoria com a

administração do sindicato e com os
interesses dos trabalhadores. O relatório
foi aprovado por unanimidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS
O presidente Nailton também
atualizou as negociações com o
SPUrbanuss a respeito da Participação
nos Lucros e Resultados.
O p a t ro n a l c o m p ro m e t e u - s e e m
apresentar uma proposta na próxima
reunião, agendada para esta quinta-feira
(10). Mas de antemão, a comissão dos
trabalhadores já deixou claro que não
aceitará propostas que ﬁquem aquém
das expectativas da categoria.

SINDMOTORISTAS TEM REPRESENTANTES NA
DIRETORIA ELEITA DA FTTRESP
O presidente do sindicato, Naílton Francisco
de Souza (Porreta) exercerá a função de vicepresidente na FFTRESP, enquanto o companheiro
Almerindo Santos de Oliveira (Tega) comandará a
Secretaria Estadual de Habitação. A eleição na
federação aconteceu no último dia 4 de novembro.
Parabéns, companheiros

CONDUTORAS CELEBRAM O “OUTUBRO ROSA”
No último dia 28 de outubro, o
auditório do Sindmotoristas foi
palco da celebração do “Outubro
Rosa”. O evento promovido em
conjunto pelas Secretarias das
Mulheres e da Saúde reuniu
trabalhadoras em transportes da
categoria para discutirem a
importância da conscientização e
prevenção do câncer de mama,
doença que acomete mais mulheres
em todo mundo, segundo dados do
Instituto Nacional do Câncer.
Este ano as palestras sobre o
tema foram proferidas pela diretora
do SIEMACO, Andréa Ferreira de
Souza (Ferreirinha), e pela Dra.
Andréa, médica ginecologista do

Sindmotoristas.
A secretária das Mulheres,
Luciana Borges, destacou o sucesso
do Outubro Rosa, que a cada
realização conta sempre com a
presença signiﬁcativa das
trabalhadoras (mães, esposas, ﬁlhas
e amigas), que sabem que esses
eventos agregam informações e
orientações que salvam vidas.
Além das palestras,
depoimentos e troca de
experiências, foi dia de
confraternização das companheiras
condutoras com chopes e churrasco,
e prêmios. Destaque para o sorteio
de bicicleta e uma moto.

SINDMOTORISTAS REALIZOU SORTEIO DO
RÉVEILLON PARA AS COLÔNIAS DE FÉRIAS DE
PRAIA GRANDE E CARAGUÁ
Sob a coordenação da equipe do secretário de
Esporte e Lazer do sindicato, Jucelino Santos, foi
realizado o sorteio do Réveillon 2022-2023 nas
colônias de férias de Praia Grande e Caraguatatuba,
na manhã desta terça-feira (8). Os trabalhadores
associados, que se inscreveram para o sorteio,
lotaram o auditório na torcida para serem um dos
contemplados.
Este ano o número de inscritos foi maior e, isso
se deve à normalização das atividades das colônias,
após a ﬂexibilização da pandemia da COVID19.O
sorteio foi acompanhado pelo presidente do
Sindmotoristas, Naílton Francisco de Souza
(Porreta) e pelo secretário de ﬁnanças, José
Bernardo.
“É gratiﬁcante voltar a oferecer todos serviços
de lazer nas colônias do sindicato, que são tão
apreciados pela família condutora”, observou
Naílton. Já o secretário Bernardo desejou uma ótima
estadia. “Que a passagem do ano seja marcada por
muita alegria e esperança de um ano promissor,
repleto de realizações”.

Juntos na
prevenção e
no combate
ao câncer
de próstata

AZUL
NOVEMBRO

Sindmotoristas
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