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SINDMOTORISTAS
LEVA ATENDIMENTO
EM UNIDADE MÓVEL

S

empre inovando o seu jeito
d e t r a b a l h a r, o
Sindmotoristas criou uma
nova ferramenta para prestar
atendimento à categoria. Desta vez,
uma unidade móvel tem sido um
verdadeiro serviço “itinerante” do
sindicato.
Na tarde da última sexta-feira (3),
o s t r a b a l h a d o re s d a M o b i B r a s i l
receberam a visita do serviço itinerante,
todo equipado com notebook,
impressora e internet com serviços de
despachante, marcação de consulta
médica e jurídica, reserva de colônia de
férias, encaminhamentos para
autoescola e clínica de exame
toxicológico. Isso sem contar com
esclarecimentos sobre os novos
empreendimentos habitacionais dentre

outras questões de
i n t e re s s e d a
categoria. “A ideia é
levar os serviços às
garagens, facilitando,
ainda mais, a vida dos
condutores”,
informaram Valmir
Santana da Paz
(Sorriso), Marcos
Paulo de Souza
(Marquinhos),
Ronaldo Romão da Silva (Caixa), Fábio
Calado dos Santos (Queixada) e José
Altaires de Souza.
As O veículo percorrerá locais préagendados de segunda a sexta-feira das
10h às16h. “A novidade facilitará a vida
dos que eventualmente não tem tempo
para se deslocar até a sede central e
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subsedes da entidade”, explicaram.
Os sindicalistas ainda enalteceram a
parceria da Cooperativa Habitacional dos
Tr a b a l h a d o r e s e m Tr a n s p o r t e s
(COORPETRANSP) e uma construtora,
que muito em breve, ofertará 850
apartamentos na Zona Sul e Leste para os
associados da cooperativa.

Após vacinação, casos de Covid-19 diminuem na categoria
imunizantes – com exceção daqueles que
tomaram a vacina de dose única.

O número de novos casos de covid19 está diminuindo drasticamente nos
trabalhadores do transporte rodoviário
de São Paulo. Desde que receberam a
primeira dose da imunização, em 18 de
maio, houve uma considerável queda nos
novos casos da doença, é o que aponta o
mais recente levantamento da Secretaria
de Saúde do Sindmotoristas.
De acordo com o documento,
nesses últimos 4 meses a categoria
registrou 6 óbitos, o que comprova a
efetividade das vacinas. Ao todo, desde o
início da pandemia, foram 2.643 casos
suspeitos, 2.346 confirmados e 201
mortes pela doença.

No entanto, o presidente da
entidade, o deputado federal Valdevan
Noventa, reforça a importância de todos
tomarem a segunda dose dos

“Os números são positivos. Mas
sabemos que muitas pessoas não têm
procurado os postos para tomar a
segunda dose. Por isso, é fundamental
que todos confiram a sua carteira de
vacinação e compareçam ao posto de
vacinação mais próximo da sua
residência. O alerta não é apenas aos
condutores, mas a toda a população em
geral. Apenas com duas doses, para
quem tomou os imunizantes do Butantan,
Fiocruz/Astrazeneca e Pfizer, as pessoas
terão o esquema vacinal completo e
estarão mais protegidas”, destaca.

Sindmotoristas fecha
nova parceria e trabalhadores
contam com empréstimos com
os menores juros do mercado

PRESIDENTE
Uma grande oportunidade para quem está no vermelho e precisa levantar
um valor para equilibrar suas contas ou até mesmo para realizar um sonho: o
Sindmotoristas acaba de fechar uma nova parceria com a Iho Financiamentos,
empresa credenciada Safra, oferecendo aos trabalhadores e seus familiares
créditos especiais.
De acordo com o presidente da entidade, o deputado federal Valdevan
Noventa, o benefício chega em uma boa hora, facilitando a vida dos que buscam
um empréstimo e não conseguem por inúmeras razões burocráticas.
“Encontramos um parceiro que atende todas as necessidades da categoria. A
Iho Financiamentos são simples e fáceis, sem consulta ao SPC e Serasa,
antecipando seu saque aniversário sem comprometer sua renda mensal”, conta.
O trabalhador que optar pelo saque aniversário e possuir saldo disponível
em sua conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, pode sacar parte deste saldo
anualmente no mês do seu aniversário. Para tanto, os pré-requisitos para obter o
empréstimo são simples:
– Ser maior de 18 anos ou emancipado;
– Possuir Conta Corrente ou Poupança;
– Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;
– Possuir saldo em sua conta no FGTS;
– Optar pelo saque de aniversário
– Autorizar o banco a ter acesso aos valores e dados do FGTS
Os interessados podem consultar seu crédito ligando para 0800-7606006, enviando um WhatsApp para (11) 96421-0392, ou acessando o site
www.ihofinanciamentos.com.br
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O Sindmotoristas abraçou
essa causa nobre em defesa da vida,
inclusive, o movimento já faz parte
do calendário anual de atividades da
nossa entidade.
A Secretária da Mulher sob o
comando da companheira Luciana
Borges, realizá um evento de
conscientização nos dias 23 e 24 de
Outubro, no Rancho e Pesqueiro
Arco-Íris em Peruíbe.
A s u a p r e s e n ç a é
imprescindível para enriquecer esse
grande evento.

Razões para
comemorar
A cada dia o Sindmotoristas tem
buscado meios para se aproximar ainda
mais dos trabalhadores, facilitando o
acesso aos benefícios e serviços
disponibilizados pela entidade.
Prova disso é a unidade móvel, que
tem prestado um verdadeiro serviço
itinerante, nas garagens do sistema
paulistano.
Para quem não sabe, o veículo
percorrerá locais pré-agendados de
segunda a sexta-feira das 10h às16h,
facilitando a vida dos que eventualmente
não têm tempo para se deslocar até a
sede central e subsedes da entidade.
Uma outra novidade para a
categoria é a parceria com a Iho
Financiamentos, um benefício que
oferece ótimas condições de
empréstimos financeiros, atendendo
todas as necessidades da categoria, de
um modo simples e fácil, sem consulta ao
SPC e Serasa.
E por fim, uma notícia que deixou
todos os diretores do Sindmotoristas
felizes foi o último levantamento de
casos de Covid-19 na categoria.
Conforme os dados, houve uma
considerável queda nas mortes pela
doença, o que comprova a efetividade
das vacinas.
Mas lembrar a todos que os
cuidados devem ser mantidos, afinal, as
vacinas não inibem o contágio, mas sim,
enfraquecem as ações do vírus.E assim,
seguimos os nossos trabalhos.
Confiantes e determinados em
levar o melhor para todos!
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