
O Sindmotoristas e a categoria aguardam com 
ansiedade uma posição da Justiça a respeito das 
suas solicitações.

Vale reiterar que o corpo jurídico do sindicato entrou 
com três petições no Tribunal Regional do Trabalho – 2ª 
Região (TRT/SP) cobrando celeridade no julgamento dos 
embargos declaratórios referente à Participação nos Lucros e 
Resultados e horas extras.

FUGINDO DAS SUAS RESPONSABILIDADES
Para os patrões, a demora da decisão judicial é 

interessante, pois eles se aproveitam desse jogo de empurra 
empurra para não acatar o que determina a Lei Federal 
10.101/2000, que dispõe a participação nos lucros e 
resultados como um direito do trabalhador.

É de conhecimento público que a diretoria do sindicato 
defende o diálogo a fim de resolver o conflito. No entanto, 
para justificar a conduta detestável, as empresas alegam que 
não sabem com quem deve negociar pelo lado dos 
trabalhadores.
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URGÊNCIA DO JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
SOBRE PLR E HORAS EXTRAS

SINDMOTORISTAS 
COBRA DO TRT/SP

Os patrões faltam com a verdade, o Tribunal determinou a 
aplicação do Precedente Normativo 35 que estabelece, entre 
outras condições, que as comissões paritárias façam as 
negociações por empresa.

SEGUINDO AS REGRAS
Enquanto as empresas de ônibus andam na contramão da 

lei e da Justiça, o Sindmotoristas tem cumprido todas as 
regras.

O sindicato iniciou a campanha especial da PLR no dia 19 
de julho, em assembleia da categoria que elegeu os 
integrantes das comissões responsáveis em discutir e definir 
com os patrões os objetivos, critérios e condições para o 
pagamento. “Iniciamos esta campanha em meio a um cenário 
nebuloso, que exige de todos nós paciência e habilidade para 
superar todos os obstáculos de uma negociação que promete 
ser uma das mais difíceis já enfrentadas pela categoria”, 
afirmou o presidente substituto do Sindmotoristas, Naílton 
Francisco de Souza (Porreta).

Se o momento não fosse tão grave, a entrevista que o 
presidente do SPUrbanuss, Francisco Christovam, concedeu 
recentemente a alguns meios de comunicação seria digna de 
chacota.

Na sua declaração infeliz, Francisco repetiu as alegações 
das empresas de ônibus e disse que o sindicato patronal não 
sabe com quem negociar a PLR, hora extra e outras demandas 
dos trabalhadores.

Sobre a PLR, não tem mistério, a negociação deve ser 
feita com as comissões paritárias. Todas as outras questões 
relacionadas aos condutores, as discussões são com os 
legítimos representantes da categoria, os diretores do 
Sindmotoristas.

Talvez, por falha na memória, vamos relembrar o senhor 
Francisco que há registro da sua participação na solenidade de 
posse da diretoria do sindicato, Gestão 2018-2023, no dia 26 
de novembro de 2018, inclusive consta o nome dele em ata de 
posse.

CENTRAIS SINDICAIS EMITEM NOTA 
DE APOIO À DIREÇÃO E 
ÀS LUTAS DO SINDMOTORISTAS

Num gesto de unidade e 
sol idar iedade,  as centra is 
s indicais UGT, CUT, Força 
Sindical, NCST e CTB, tomando 
c o n h e c i m e n t o  d o s 
remanejamentos ocorridos na 
atual gestão do Sindicato dos 
Motoristas e Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários Urbano 
de São Paulo (SindMotoristas), 

emitiram nota de apoio aos dirigentes que assumiram, por hora, a 
administração da entidade e o comando das jornadas de lutas da PLR, 
estabilidade dos representantes de negociação da PLR e do plano de 
cargos e salários da manutenção.

Essa manifestação aconteceu durante reunião realizada no 
último dia 09 de setembro.

MEMÓRIA CURTA



om as questões burocráticas resolvidas, assumi  as Cobrigações do cargo de presidente substituto do 
S indmotor istas  e  o compromisso de dar 

continuidade ao trabalho dessa gestão.
Aproveito para me solidarizar com os companheiros 

afastados por força de decisão judicial, que tudo seja esclarecido 
o quanto antes para que retornem às suas funções no sindicato, 
pois eles estão fazendo falta.

Também, quero agradecer a diretoria que decidiu, por 
maioria, pela minha indicação ao cargo maior da entidade.

Sobre as nossas lutas, neste momento de turbulência, os 
trabalhadores têm sido bombardeados, por meio das redes 
sociais, de todo tipo de mentiras sobre a situação do sindicato e 
do  movimento em curso pelo pagamento da PLR, hora extra e 
plano de cargos e salários dos trabalhadores da manutenção.

Então, fica o alerta. Cuidado para não ser enganado pelas 
“fake news”. Por trás delas, estão oportunistas interessados no 
enfraquecimento do sindicato e da categoria. Aliás, essas ações 
não são novidades em nosso meio, é “comida requentada”, 
visando interesses próprios por meios escusos. 

Nossa resposta a essas pessoas de caráter duvidoso é a 
união, coragem e força para garantir nossos direitos e honrar a 
história vitoriosa do Sindmotoristas.

Editorial: 

AOS INIMIGOS, 
NOSSAS RESPOSTAS 

 SÃO A UNIÃO E A FORÇA
DOS CONDUTORES 
DE SÃO PAULO

Naílton Francisco de Souza 

NAÍLTON PORRETA
Presidente substituto do Sindmotoristas

NAS ELEIÇÕES DO DIA 02 DE OUTUBRO, VOTE CONSCIENTE 

Companheiros e companheiras, temos 
uma enorme responsabilidade com o futuro do 
país.

Temos a oportunidade de fazer a diferença 
nas eleições do próximo dia 02 de outubro. É 
hora dos brasileiros valorizarem e defenderem 
suas conquistas: a liberdade e a democracia.

É fundamenta l  e leger  candidatos 
compromissados com a agenda da classe 
trabalhadora.

N ã o  p o d e m o s  e s q u e c e r  q u e  o s 
trabalhadores foram duramente afetados e 
ainda sentem os reflexos do “pacote de 

maldades” da Lei 13.467/2017, a tal reforma 
trabalhista. 

E o desmantelamento das leis do trabalho 
teve  sequênc ia  com as  min i  re formas 
patrocinadas  pelo atual governo com o aval do 
Congresso Nacional.

Aos condutores de São Paulo, em especial, 
o custo foi alto com o enfraquecimento da sua 
entidade de representação no processo de 
negociação coletiva.

Faça valer seu poder e sua vontade, ajude a 
eleger candidatos que vão te representar de 
verdade. 

VAMOS DEFENDER A 
DEMOCRACIA DO BRASIL!
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O VOTO NÃO TEM PREÇO, E SIM, CONSEQUÊNCIAS

O Sindmotoristas parabeniza  a 
Federação dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários do 
Estado de São Paulo �FTTRESP�, 
pela trajetória que construiu até 
aqui, é motivo de orgulho de 
todos os partícipes  dessa  
história  vitoriosa. Ao longo de 
quase � décadas se notabilizou 
pelo seu trabalho 
comprometido, responsável e 
unido aos �� sindicatos filiados 
em prol dos anseios e 
demandas de mais de � milhão 
de trabalhadores do segmento, 
em todo o Estado. 
Reafirmando seu compromisso 
com a continuidade da sua 
atuação na representação dessa 
grande categoria, que 
transporta milhões de cargas e 
passageiros por esse 
Brasil afora.

Parceria em todos os momentos
Em razão dos últimos acontecimentos que provocou o remanejamento 

na direção do sindicato, alguns entraves administrativos tiveram que ser 
resolvidos.  Mesmo com os salários atrasados, os funcionários mostraram 
comprometimento com a entidade e os trabalhadores ao desempenhar com 
zelo e profissionalismo suas funções.

A diretoria do Sindmotoristas agradece esse gesto de solidariedade e a 
compreensão dos colaboradores durante o período de readequação na 
administração do sindicato.


