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Condutores com mais de 60 anos 
e com comorbidades foram afastados 
das suas funções, mas seguiram com 
seus direitos assegurados.

Na quarentena, o sindicato 
s u s p e n d e u  a s  a t i v i d a d e s 
presenciais. Os atendimentos aos 
associados são feitos via home-
office.

A  d i re ç ã o  d o  s i n d i c a t o 
assegurou aos t rabalhadores  
salários e outros direitos trabalhistas 
adequados à MP 936.

Sindmotoristas teve liminar 
favorável,  obrigando as empresas 
de ônibus fornecerem regularmente 
aos trabalhadores máscara e
álcool 70%.

O Sindmotoristas é um dos únicos 
s ind icatos  do pa ís  que rea l i za , 
periodicamente, levantamento dos 
n ú m e r o s  d e  t r a b a l h a d o r e s 
contaminados pelo vírus.

Desde o início da pandemia, a luta 
do Sindmotoristas em defesa do 
emprego, dos direitos trabalhistas e da 
vida dos condutores ganhou espaço no 
noticiário nacional. 

Preocupado com a superlotação 
dos ônibus,  o s indicato real izou 
manifestações nos terminais pela 
circulação de toda a frota de ônibus. 

Prirorizando o grupo de risco

Atendimento home-office Luta  do Sindicato é destaque na  imprensa

S i n d i c a t o  f i r m o u 
compromisso com a Prefeitura e 
os empresários, garantindo o 
emprego e a segurança dos 
condutores enquanto durar a 
pandemia.

Acordo garante emprego e proteção

Ocorrências do Covid �� na categoria
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Medida Provisória ����
Protestos pelo retorno de ���� da frota�

Mais uma vez, o apresentador José Luiz Datena 
elogiou a liderança, comprometimento e seriedade 

do deputado federal e presidente licenciado, 
Valdevan Noventa, em favor da categoria. 

Datena apoia movimento e elogia postura
do deputado e presidente Valdevan Noventa

Desde o início da pandemia do coronavírus, a luta do 
Sindmotoristas em defesa do emprego, dos direitos trabalhistas 
e da vida dos condutores ganhou espaço quase que diário no 
noticiário dos maiores veículos de comunicação do país: Globo, 
Band, SBT, Record, CNN Brasil, CBN, Globonews, Bandnews, 

Luta do Sindmotoristas é destaque na imprensa nacional
Uol, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, etc.

A mudança da rotina da categoria, o estresse e os temores 
dos condutores, a atuação firme do sindicato já foram, inclusive, 
destaques em programas como o Jornal Nacional, Encontro com 
Fátima Bernardes, Brasil Urgente entre muitos outros. 

"Confio em você, meu amigo.
Você é um homem de palavra", afirmou Datena. 

Vitória na Justiça�

Em entrevista à Globo, presidente em
exercício Sorriso defende a luta pelo
emprego e saúde do trabalhador
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Portando faixas, os condutores fizeram manifestações nos terminais 
de ônibus da cidade de São Paulo, na tarde do último dia 09. A categoria 
cobrou da Prefeitura e dos empresários a circulação de toda a frota de 
ônibus a fim de evitar que os coletivos circulem superlotados, sem respeitar 
o distanciamento social. 

Outra preocupação dos manifestantes foi com a garantia do emprego.
O deputado federal e presidente do sindicato, Valdevan Noventa, 

concedeu entrevistas a diversos veículos de imprensa, explicando que a 
entidade não permitirá que trabalhadores sejam expostos à contaminação 
por falta de veículos circulando. “A flexibilização resultou na superlotação 
dos veículos. Não podemos aceitar essa situação, assistindo cenários 
preocupantes em que estão os trabalhadores. A frota precisa voltar à ativa”, 
disse Noventa.

Condutores protestam nos terminais pela

A direção do sindicato tem fiscalizado as empresas quanto ao fornecimento dos 
EPIs e orientado os trabalhadores a se manterem protegidos com as ferramentas 
disponíveis no momento: o uso da máscara, álcool em gel e lavar as mãos sempre que 
possível em locais apropriados.

Os dados divulgados dia 13 apontam 707 trabalhadores com suspeita de terem 
sido contaminados pelo vírus, 155 casos já confirmados e 40 mortes, sendo 9 
confirmadas por complicações da doença e 31 aguardam o resultado dos exames.

Levantamento atualizado da Secretaria de Saúde do sindicato confirmou o que 
todos temiam: o aumento de ocorrências de coronavírus na categoria. 
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Fonte: Diretoria Executiva e Base do
Sindicato dos Motoristas de São Paulo.

Ambulatórios Médicos � Técnico em
Segurança do Trabalho das Empresas.

dados atualizados 
em 13 de junho de 2020

Também, em reunião realizada neste mesmo dia, representantes do Poder Público 
sinalizaram à direção do Sindmotoristas de que o funcionamento de100% da frota deve 
acontecer durante o processo da flexibilização da quarentena.

Tão logo encerraram os protestos nos terminais, a Secretaria de Mobilidade e 
Transportes se pronunciou sob a manifestação comandada pelo Sindmotoristas, ao declarar 
que o movimento dos condutores é legítimo e determinou a circulação de 92% dos ônibus 
desde a última quarta-feira (10).

Movimento Positivo

Secretaria de Saúde atualiza dados do número
de casos de coronavírus na categoria 

Sindicato fará
as declarações
do IR até 
sexta-feira, dia ��

Atenção, trabalhadores:

volta de ���� da frota de ônibus às ruas

O S indmotor i s tas  i n fo rma  os 
condutores que receberam rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28.559,70  em 2019 
para não deixar para a última hora a 
declaração do Imposto de Renda 2020.

Depois de ser prorrogado por dois 
meses por causa da pandemia do 
coronavírus, o prazo para acertar as contas 
com o Leão se encerra dia 30 de junho. No 
entanto, o associado que quiser utilizar os 
serviços do sindicato, pode fazê-lo até dia 
26 de junho, mas somente com horário 
marcado. O atendimento é na sede 
entidade, todas as terças e sextas-feiras, 
das 9h às 16h. 

O Departamento Jurídico do 
sindicato entrou na Justiça para garantir a 
data-base da categoria em maio e as 
negociações para renovação das 
cláusulas da Convenção Coletiva de 
Trabalho e retomada das negociações .

Campanha Salarial ����


