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Valdevan Noventa é eleito deputado federal.
Nossa categoria
terá legítimos
representantes da sua
Condutores
luta no Parlamento

de São Paulo
têm seu legítimo
representante
em Brasília!

Valmir Santana da Paz (Sorriso)
presidente em exercício do Sindmotoristas
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inco meses depois de ter conseguido se reeleger presidente
do Sindmotoristas, Valdevan Noventa novamente teve êxito
em sua trajetória política, elegendo-se deputado federal.
A população mostrou que realmente queria mudanças, renovando
50% dos nomes para a Câmara Federal. Valdevan está entre os novos
parlamentares.
Noventa liderou várias urnas em todo o estado de Sergipe, sendo o
deputado federal mais votado em diversos municípios como Estância,
Umbaúba, Itabaianinha e Arauá – apenas nessa cidade, obteve 62,53%
dos votos.

osso dizer com convicção que a ação
política está no DNA da nossa categoria e
a democracia tem sido, desde sempre, a nossa
sustentação.
Nos processos eleitorais, apoiamos e lutamos
para eleger defensores da causa dos trabalhadores,
porém, infelizmente, ao chegar no Parlamento,
alguns deles nos decepcionaram, o que era
compromisso virou promessa vazia.
Como desistir não faz parte do nosso
vocabulário, perseveramos em nosso objetivo e a
recompensa veio em forma de vitória. As eleições do
último dia 07 de outubro foram um divisor de águas na
história dos condutores de São Paulo.
O presidente reeleito do SINDMOTORISTAS,
Valdevan Noventa, será o deputado federal de todos
nós, a partir do próximo ano.
Nessa jornada em defesa dos trabalhadores e de
seus direitos, Noventa terá ao seu lado fortes aliados que
a nossa categoria ajudou a eleger: no Senado, Major
Olímpio; na Câmara Federal Alexandre Leite e Luiz Carlos
Mota; e na Assembleia Legislativa de São Paulo, Campos
Machado, Milton Leite Filho e Márcio da
Farmácia.Finalmente, teremos representação de verdade,
pois nossos parlamentares, além do comprometimento,
sabem da importância estratégica do setor de transporte
público para a economia nacional.
Nas suas respectivas instâncias políticas, farão a
diferença, compartilhando conosco a luta incansável pelo
reconhecimento e a valorização dos condutores e de toda
classe trabalhadora brasileira.
Um forte abraço.

COMPROMISSO COM OS TRABALHADORES
Logo após as eleições, Valdevan Noventa reuniu-se com a
categoria na sede do sindicato, falou sobre as eleições e reforçou o
seu compromisso com a classe trabalhadora. “Vou honrar também
todo o apoio e conﬁança com muito trabalho e dedicação. Sob as
bênçãos de Deus, serei o representante da categoria, em Brasília”.
Combatente atuante da reforma trabalhista, Noventa já pensa
em fazer articulações na Câmara Federal para reverter os danos
causados pela Lei 13.467/17 que precarizou direitos dos
trabalhadores e, vale ressaltar, que só não entrou na nossa categoria
por causa do movimento de resistência liderado por ele – Nova Lei
Trabalhista? Aqui, não!
Ainda, como parlamentar deverá marcar posição contra as
mudanças negativas que estão no texto da Reforma da
Previdência. Os esforços serão canalizados para impedir a
aprovação dessa matéria que torna a aposentadoria quase que
inacessível à classe trabalhadora.
Os dirigentes sindicais em seus discursos, parabenizaram
Noventa, em seus discursos reaﬁrmando a importância da
representatividade em Brasília.

Prevenção do Câncer é tema de palestra no SINDMOTORISTAS
preciso lutar pelos direitos, mas é
essencial cuidar da saúde. E quando se
trata de uma doença altamente severa
como o câncer, já ﬁcou comprovado que a
prevenção é a melhor opção. Com esse
pensamento, o Sindmotoristas lotou o auditório da
entidade (18) para informar e conscientizar a
categoria sobre a doença. O evento contou com a
parceria do Hospital AC Camargo, referência no
tratamento da enfermidade.
Aproveitando o mês que se comemora o
Outubro Rosa, os palestrantes abordaram a
importância da realização do autoexame e da
mamograﬁa evitando, assim, o aumento no
número de casos entre o
público feminino. O
câncer de próstata e o de
pele também foram
tratados no encontro.
Pro ﬁ s s i o n a i s
especializados alertaram os
trabalhadores sobre a necessidade de manter um
estilo de vida adequado e ainda fazer
acompanhamento médico rotineiro. Conforme
dados apresentados pelo AC Camargo, são
esperados mais de 59 mil novos casos de câncer de
mama em 2018. Quando se fala em tumor de
próstata, o número supera os 68 mil. Para aqueles
que gostam de ﬁcar expostos ao sol frequentemente
as estatísticas são mais alarmantes: espera-se mais
de 165 mil casos de câncer de pele apenas neste
ano.
“Estilo de vida faz toda a diferença quando se
fala de câncer. E para termos boa qualidade de vida
bloqueando o processo de mutação celular, o
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Ministério da Saúde destaca medidas
essenciais como melhorar
alimentação, melhorar a qualidade
do elemento consumido, praticar
atividade física e controlar o peso.
Essas ações evitam 1/3 dos cânceres
que estão vindo”, aﬁrmou a médica e
palestrante, Gisele Polottow de Melo,
destacando também o cigarro, um
grande vilão quando se trata de
modiﬁcação celular.
No entanto, o evento não ﬁcou

apenas na teoria. O Hospital AC
Camargo vai oferecer exames e
consultas gratuitas aos
trabalhadores. Ao ﬁnal da palestra,
foram distribuídas ﬁchas aos
participantes, que em breve serão
agendados os seus exames de
próstata, mamograﬁa, intestino e
cólo do útero, considerados
cânceres rastreáveis. Ao todo, 422
trabalhadores serão contemplados.
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secretaria de Esporte e Lazer, divulga para os
associados (as) as datas e regras para a
participação dos sorteios referente às festividades de nal de
ano nas Colônias de Férias de Caraguatatuba, Praia Grande e
do Rancho e Pousada Arco-Íris em Peruíbe.

Caraguatatuba

Praia Grande

Novembro

Rancho e Pousada
Arco-Íris

Novembro

Novembro

Consulte o regulamento no site: www.sindmotoristas.org.br
Valmir Santana da Paz
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