
oi cruzando os braços que os Fcondutores de São Paulo 
consegu i ram most rar  a 

importância da categoria para o 
funcionamento da maior cidade do país. 
A p ó s  1 5  h o r a s  d e  p a r a l i s a ç ã o , 
motoristas, cobradores e profissionais da 
manutenção terão o reajuste salarial 
retroativo à 1º de maio. A greve foi 
suspensa, outras reivindicações seguirão 
em negociação.

Os empresários de ônibus e o Poder 
Público sentiram a pressão da sociedade 
e a determinação dos trabalhadores em 
transportes em seguir com o movimento 
grevista para ter suas demandas 
atendidas.

A fim de evitar maiores desgastes, o 
SPUrbannuss (sindicato patronal) não 
esperou o julgamento do dissídio pelo 
TRT, agendado para acontecer dia 15. Em 
reunião de urgência realizada no começo 
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TABELA DE SALÁRIOS - VIGÊNCIA MAIO/2022 A ABRIL/2023

da tarde da última terça-feira (14), o setor 
patronal concordou com a principal 
reivindicação da categoria no que tange o 
reajuste salarial de 12,47%, em uma única 
vez e retroativo a 1º de maio, que também 
deverá ser aplicado no tíquete refeição.

Com o reconhecimento da data-
base e o reajuste pleiteado, a greve foi 
suspensa. “Os trabalhadores mostraram 
mais uma vez comprometimento com a 
luta, determinação e força junto ao seu 
sindicato. Com o reajuste garantido, 
debateremos outras questões que ainda 
estão pendentes como o fim do horário 
de almoço não remunerado, PLR, 
adequação das nomenclaturas do Plano 
de Carreira do Setor de Manutenção e o 
pagamento de 100% das horas extras. 
Tais assuntos deverão ser debatidos em 
até 5 dias úteis”, explicou o presidente do 
Sindmotoristas, Valmir Santana da Paz 
(Sorriso).

FUNÇÃO ÍNDICE
INPC / IBGE

SALÁRIO 
HORA NORMAL

HORA
EXTRA

SALÁRIO 
30 DIAS

SALÁRIO 
31 DIAS VALE REFEIÇÃO (VR)

ÍNDICE DE
REAJUSTE 12,47%

VALOR UNITÁRIO

R$ 31,71

VALOR 26 DIAS

R$ 824,46

VALOR 27 DIAS

R$ 856,17

COBRADOR

MOTORISTA

FUNILEIRO OFICIAL

MECÂNICO OFICIAL

ELETRICISTA OFICIAL

PINTOR OFICIAL

MOLEIRO OFICIAL

SOLDADOR OFICIAL

FIBREIRO OFICIAL

SOCORRISTA OFICIAL

12,47%

12,47%

12,47%

12,47%

12,47%

12,47%

12,47%

12,47%

12,47%

12,47%

R$ 9,50

R$ 16,39

R$ 18,95

R$ 18,95

R$ 18,95

R$ 18,95

R$ 18,95

R$ 18,95

R$ 18,95

R$ 18,95

R$ 14,25

R$ 24,59

R$ 28,43

R$ 28,43

R$ 28,43

R$ 28,43

R$ 28,43

R$ 28,43

R$ 28,43

R$ 28,43

R$ 1.995,00

R$ 3.441,90

R$ 3.790,00

R$ 3.790,00

R$ 3.790,00

R$ 3.790,00

R$ 3.790,00

R$ 3.790,00

R$ 3.790,00

R$ 3.790,00

R$ 2.061,50

R$ 3.556,63

R$ 3.911,28

R$ 3.911,28

R$ 3.911,28

R$ 3.911,28

R$ 3.911,28

R$ 3.911,28

R$ 3.911,28

R$ 3.911,28

Ainda na reunião – que contou com a 
presença e apoio do presidente licenciado 
do Sindmotoristas, Valdevan Noventa, do 
vereador Milton Leite, do secretário de 
Finanças do Sindmotoristas, Valdemir 
Santos Soares (Moleque) e do secretário de 
C o m u n i c a ç ã o ,  C r i s t i a n o  A l m e i d a 
Porangaba (Crizinho)  – também foi 
garantido que não será descontado o dia 
dos trabalhadores que aderiram à greve. 

DIA DE GREVE NÃO 

SERÁ DESCONTADO
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Editorial: 

Quero primeiramente agradecer aos trabalhadores e trabalhadoras em 
transportes que apoiaram a direção do sindicato nos seus encaminhamentos 
e participaram em massa de todas as ações no decorrer da campanha salarial 
deste ano.

Em nenhum momento, a categoria se intimidou à resistência dos 
patrões e a indiferença do Poder Público quanto ao atendimento da pauta de 
reivindicações. Sem a possibilidade de acordo nas negociações salariais, a 
greve se fez necessária.

Com muita sabedoria, habilidade, paciência e compromisso de classe 
atingimos parcialmente os objetivos. Garantimos reajuste dos salários e do 
tíquete refeição retroativo à data base.

Apesar dessas importantes conquistas, a campanha salarial não acabou, 
a luta segue pelo atendimento de outros direitos econômicos e sociais. 
Reunidos, representantes dos trabalhadores e dos empresários têm cinco 
dias para resolverem pendências.

Por isso, companheiros, peço que todos continuem mobilizados nos 
seus locais de trabalho e acompanhem através dos dirigentes sindicais e dos 
meios oficiais de comunicação o andamento das negociações. JUNTOS 
SOMOS FORTE, ORGANIZADOS, SOMOS INVENCÍVEIS!

PRESIDENTE LICENCIADO DO SINDMOTORISTAS

VENCEMOS UMA IMPORTANTE

BATALHA, MAS A LUTA CONTINUA

VALMIR SANTANA DA PAZ (SORRISO)
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO SINDMOTORISTAS

LUTE COM SEU SINDICATO E GARANTA DIAS MELHORES! 

O SINDMOTORISTAS reforça, mais uma 
vez, o seu compromisso e transparência com a 
categoria. 

Como todos sabem, ao longo dos anos, o 
sindicato tem exercido o seu papel social. Seja 
acompanhando o dia-a-dia dos trabalhadores, 
reivindicando por condições dignas e seguras de 
trabalho, fazendo cumprir as cláusulas da 
Convenção Coletiva,  representando as 
reivindicações e interesses da categoria, lutando 
pela manutenção do emprego de milhares de 
cobradores, buscando parcerias para diversos 
convênios e atendimentos oferecidos aos 
associados e, é claro,  lutando por melhores 
salários e direitos nas Campanha Salariais, cujo a 
data base é 1º de maio. 

Também é importante frisar que a direção 
da entidade não participa de nenhuma reunião 

de negociação entre o sindicato das empresas e 
o Poder Público. 

Embora tenhamos, por meio da greve, 
avançado nas reivindicações da categoria, a 
Campanha Salarial não acabou. 

Conseguimos o reajuste de 12,47% nos 
salários e ticket alimentação, ambos retroativos 
a 1º de maio, mas continuamos cobrando outras 
reivindicações da classe como o fim da hora de 
almoço não remunerada, o pagamento de 100% 
das horas extras, o PLR, adequação das 
nomenclaturas do Plano de Carreira do Setor de 
Manutenção, entre outros. 

N o s s a  m i s s ã o ,  c o m p r o m i s s o  e 
responsabilidade são exclusivas com os 
trabalhadores do sistema de transporte 
rodoviário de São Paulo.

A Campanha Salarial não acabou!


