
s trabalhadores lotaram o Oauditório do sindicato para 
participarem da assembleia decisiva da 
Campanha Salarial, realizada no último 
dia 17.

Depois de quase 90 dias de 
negociações salariais e vários impasses 
entre os representantes das partes 
envolvidas, a diretoria tinha em mãos 
uma proposta dos empresários de 
ôn ibus  para  ser  ava l iada  pe los 
companheiros.

Os dirigentes lembraram que este 
ano a Campanha fugiu dos padrões. 
Além de enfrentar a instabilidade 
econômica do país e a habitual 
resistência dos patrões em atender a 
pauta de reivindicações, houve a 
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Pressionados e sob ameaça de uma 
paralisação, o patronal apresentou uma 
proposta  que  fo i  aprovada  por 
unan im idade  na  a s semb le i a  da 
categoria.

Mas a determinação e habilidade 
dos dir igentes nas negociações, 
somadas ao apoio em peso dos 
trabalhadores, foram fundamentais para 
a superação dos obstáculos.

Contrariando todas as expectativas 
desfavoráveis à classe trabalhadora 
neste momento de crise sanitária e 
econômica, os condutores conquistaram 
na raça mais uma importante vitória.

pandemia do coronavírus que agravou 
ainda mais a luta dos condutores pela 
valorização dos seus direitos.

Liberação dos crachás de 
identificação para todos os 
trabalhadores afastados;

Fornecimento de cestas 
básicas para os 
trabalhadores com doenças 
graves e ocupacionais por 
um período de dois anos;

Fim da burocracia em caso de 
morte. A apólice do Seguro 
Funeral será entregue a todos 
os trabalhadores;

Fica garantida a 
estabilidade do emprego 
dos trabalhadores em 
transporte até 
dezembro�����;

Aumento de R��,�� no 
ticket refeição. Com o 
reajuste o benefício passa 
a valer R���,�� por 
unidade. Fica, então, 
estabelecido que no mês 
de:
�� dias, valor de R����,��
�� dias, valor de R����,��

PLR de R��.���,�� a ser 
paga em �� �quatro� 
parcelas iguais de 
R����,��, sendo a �ª 
parcela já em �� de 
setembro; 

�ª parcela, �� de 
novembro; e a �ª parcela, 
�� de dezembro.

�ª parcela, �� de outubro; 

Confiram asConfiram as
conquistasconquistasConfiram as
conquistas

Encerrada Campanha Salarial ����

Por unanimidade, assembleia
aprova proposta salarial que garante 

emprego e avanços para a nossa categoria 



Companheiros!

De uma hora pra outra esse vírus mudou radicalmente as nossas 
vidas. Nós, condutores, passamos a usar máscaras, álcool em gel e 
manter um distanciamento social com os passageiros dentro dos 
ônibus como medidas de proteção.

A luta pela preservação da vida passou a ser nosso maior desafio 
em 2020.

Vivemos a maior crise sanitária do século XXI. A pandemia do 
coronavírus mudou o mundo e a humanidade.

Mesmo assim tivemos perdas que nos causaram dor e tristeza. 

Editorial:  

Os condutores encerraram a Campanha Salarial deste ano, 
mas a luta não acabou. Para fins de reajuste salarial, a  inflação

do período voltará a ser discutida entre  representantes 
do Sindmotoristas e dos empresários a partir de janeiro de 2021.

A direção do Sindmotoristas faz questão de registrar seu 
agradecimento ao vereador Milton Leite, que mais uma vez teve papel 
preponderante no fechamento do acordo coletivo.

É um amigo que os condutores podem contar.

Vereador Milton Leite
contribui para acordo salarial 
em favor da categoria 

Precisamos dar 
valor às nossas vitórias�

Com muito esforço fechamos uma campanha salarial 
duríssima, sem dúvida, uma das mais difíceis da história da 
nossa categoria.

Mas para valorizar essa vitória, é preciso olhar lá fora. 
Quantos trabalhadores brasileiros perderam seu emprego 
sem receber seus direitos? Quantos sindicatos abriram 
mão da campanha salarial pela estabilidade do emprego 
da sua categoria? Quantos companheiros desejariam 
estar no seu lugar, condutor?

É verdade que fechamos um acordo coletivo que não 
é o ideal, mas diante da atual realidade, é satisfatório, é o 
que foi possível firmar.

Vencemos mais uma queda de braço. Essa vitória é 
de toda a categoria.

Uma grande parte da categoria esteve ao lado do 
sindicato, apoiando-o nessas batalhas. No entanto, alguns 
trabalhadores ainda não têm a compreensão dessa nova 
realidade, talvez porque estão sendo influenciados pelos 
oportunistas que vendem promessas e mentiras 
descabidas nas redes sociais.

Todos têm que ter essa compreensão do momento e 
seguir junto com o Sindmotoristas, porque teremos novas 
batalhas pela frente.

Não dê valor ao seu emprego, só depois que o 
perdeu. Não seja mais um companheiro que está fora do 
mercado de trabalho e vive dizendo que era feliz e não 
sabia.

Até o momento, 74 companheiros perderam a vida para o 
COVID 19.

O Sindmotoristas jamais abandonou seus parceiros. 
Desde março trava uma batalha com empresários do setor 
e o Poder Público para garantir segurança, emprego e 
direitos trabalhistas.

Diversas reuniões, ações judiciais e manifestações 
foram feitas neste período, porque a prioridade foi e será 
sempre os condutores de São Paulo.

Luta
Continua�
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Valdevan Noventa
Deputado Federal e presidente
licenciado do Sindmotoristas

Presidente em exercício
do Sindmotoristas

Sorriso


