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GESTÃO NOVENTA GARANTE
ATÉ 59% DE REAJUSTE
SALARIAL PARA MOTORISTAS
DE ÔNIBUS URBANO
DAS NOVAS EMPRESAS
DE SÃO PAULO
Na Campanha Salarial 2021 das novas empresas de
reconhecidos e que os benefícios que constam na CCT
ônibus urbano de São Paulo, o Sindmotoristas conseguiu
assinada com as empresas antigas, sejam incorporados aos
equiparar, a partir de 1º de janeiro de 2022, o salário/hora
ACT – Acordos Coletivos de Trabalho, das novas
dos motoristas com o mesmo valor das demais empresas
empresas”, concluiu.
do sistema.
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FOLGA NO MEIO DA SEMANA ESTÁ COM DIAS
CONTADOS NA VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA
Devida à insistência da Viação Metrópole Paulista em
desrespeitar cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT),
referente à escala de folgas, aviso de férias, horas extras e
descontos sobre quebra de peças e assaltos, o presidente do
sindicato e deputado federal Valdevan Noventa deu um prazo até
15 de fevereiro para que as folgas dos motoristas e cobradores
sejam só nos finais de semana.
De acordo com Noventa, ações sindicais foram feitas na
madrugada do último dia 5 de janeiro nas unidades M’Boi Mirim e
Itaim Paulista, porque os trabalhadores estão descontentes em ter
que folgar no meio de semana, não receber feriados trabalhados no

holerite, bagunça na programação das férias individuais e
cobranças indevidas sem acordo firmado em caso do funcionário
se envolver em acidentes de trânsito.
“No final do ano passado, fiz reunião com os diretores da
executiva da entidade que representam a categoria nas 7 garagens
da empresa. Acertamos que decretaríamos o fim de escalas que
obrigavam os operadores folgarem no meio da semana. Todos
ficaram cientes deste compromisso que assumimos com nossos
representados, tivemos, inclusive, reunião na São Paulo
Transportes e Secretaria de Mobilidade e Transportes para acabar
com o jogo de empurra-empurra do patrão”, afirmou o presidente.

O TEMPO É O SENHOR DA RAZÃO

D

esde que assumi a presidência do
sindicato, não poupei esforços
para garantir o melhor para a
categoria e, desde então, muitos avanços
aconteceram: campanhas salariais vitoriosas,
pagamos dívidas milionárias, inúmeros
serviços e benefícios receberam melhorias e
seguem sendo disponibilizados pela entidade,
lutamos contra as maldades da reforma
trabalhista, e o principal: conseguimos
garantir o emprego de milhares de
trabalhadores, principalmente dos cobradores
– que têm o posto sob constante ameaça de
extinção. Sim, isso é uma realidade e, embora
muitos se neguem aceitar, essa vitória só foi
possível porque arregaçamos a manga e
fizemos acontecer.

Infelizmente em nosso meio há os que
torcem contra; os que são do time “quanto
pior, melhor”; os que não produzem e não
querem deixar produzir; os que perdem
tempo gravando vídeos mentirosos e criando
fakenews para confundir a categoria e diminuir
o nosso trabalho.
Mas, o tempo é o senhor da razão e
nossas conquistas e vitórias estão aí. Aos que
lutam conosco, minha eterna gratidão. Vocês
fazem parte dessa história!
Aos que desmerecem o nosso trabalho,
minha eterna gratidão. Vocês nos impulsionam
para o alto. Uma coisa é fato: A verdade
sempre prevalecerá!
Um forte abraço a todos.

Sindicato intensifica cobranças
às empresas para atendimento
das pautas de reivindicações dos
trabalhadores da manutenção
Por determinação do
presidente do Sindmotoristas e
d e p u t a d o f e d e r a l , Va l d e v a n
Noventa, o secretário da
M a n u t e n ç ã o , N a í l t o n P o r re t a
intensificou a luta em defesa dos
trabalhadores que têm sido afetados
pelas inúmeras irregularidades no
setor.
Com o apoio e participação dos
diretores, já neste início de ano,
foram protocoladas pautas de
reivindicações e realizadas
manifestações e reuniões cobrando
solução urgente para os problemas
existentes na Via Sudeste,
Metrópole M´Boi Mirim e
Transppass.
As denúncias nessas empresas
são o desrespeito às cláusulas da
Convenção Coletiva de Trabalho
2021-2022 da categoria, assim como,
as Normas de Saúde e Segurança no
Trabalho. Entre as cobranças, o
sindicato reivindica solução urgente
para os funcionários fora de função,
defasem salarial entre profissionais
d o m e s m o s e t o r, d e m o r a n a
promoção funcional, folga dupla,
fornecimento gratuito de
ferramentas e outras demandas.
Naílton deixou claro que o
sindicato não hesitará em adotar as medidas que forem necessárias para
proteger os interesses não apenas dos companheiros da Via Sudeste, mas
de toda a categoria. “A defesa dos nossos direitos, do salário real, das
condições de trabalho adequadas, do próprio emprego, está em nossas
mãos. Entendo que só através de muita união, organização, mobilização,
apoio na base e luta, superaremos todos os percalços. Por isso, contamos
com a colaboração de todos”, afirmou o dirigente.

PRESIDENTE

SINDMOTORISTAS
ESTÁ FIRME NA LUTA
PELO AUMENTO DA
FROTA DE ÔNIBUS

Na tarde de 17 de março de 2021, a categoria
assistiu atentamente no Programa Brasil Urgente, do
apresentador Luiz Datena, a posição do deputado
federal e presidente do sindicato, Valdevan Noventa,
ao desmentir a informação de que a entidade havia
colocado “dificuldades” para o aumento da frota.
Ao vivo, explicou detalhadamente que apenas
houve concordância em manter afastados os
profissionais do grupo de risco, e deixou claro que
jamais colocou empecilhos às novas contratações no
sistema.
“Falta sensibilidade e boa vontade do Poder
Público e das empresas para que o problema seja
resolvido. É preciso aumentar a frota e contratar novos
profissionais o mais breve possível. Nós do sindicato
defendemos o aumento da frota e temos, inclusive,
uma lista com mais de dois mil profissionais para serem
indicados”, foi o que disse o presidente.
Desde então, a posição é a mesma em todas
reuniões, seja com empresários ou com representantes
do Poder Público. A boa notícia é que a partir de
fevereiro, caso a Junta de Orçamento e Finanças (JOF)
da Secretaria Municipal de Finanças aprove, a
população poderá contar com mais ônibus e muitos
pais e mães de famílias, deixarão a fila do desemprego.
“É importante esclarecer que não é o sindicato
quem contrata, esse não é o nosso papel. Mas se eles
têm dificuldades em encontrar pessoas para trabalhar,
nós não temos. Pelo contrário, conhecemos milhares
de pessoas competentes, capacitadas e que estão
desempregadas”, afirmou Valdevan Noventa.
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