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Sindmotoristas consegue liminar obrigando as empresas a 
fornecerem máscaras e álcool em gel aos condutores de São Paulo

CUMPRIR DECISÃO JUDICIALCUMPRIR DECISÃO JUDICIALCUMPRIR DECISÃO JUDICIAL

A Jus t i ça  do  Traba lho 
deferiu, no último dia 28, 

uma liminar obrigando as empresas 
de ônibus de São Paulo a fornecerem 
aos seus colaboradores máscara e 
álcool em gel 70%, para que os 
mesmos possam se proteger contra 
o novo coronavírus. A medida foi 
favorável a uma ação ingressada pelo 
Sindmotoristas.

“Buscamos garantir a proteção 
dos condutores por meio do diálogo 
e bom senso. Foram inúmeras 
tentativas, cobranças, ligações e 
protocolos em vão. Diante da 
omissão e negligência dos patrões, 
fomos obrigados a recorrer à 
Justiça”, informou o presidente do 
sindicato e deputado federal, Valdevan 
Noventa.

O presidente conta que a preocupação 
do sindicato se deu nos primeiros casos 
positivos da Covid-19 no país. Conforme 

MULTA

ofíc ios protocol izados pelo 
sindicato, desde o dia 16 de março 
já haviam cobranças às empresas. 
No entanto, apesar dos esforços, 
não houve avanços e medidas 
e f e t i v a s  p o r  p a r t e  d o s 
empresários no que diz respeito 
ao fornecimento de EPIs aos 
condutores.

Caso descumpra a liminar, 
cada empresa reclamada receberá 
multa diár ia  de R$ 10 mi l , 
podendo chegar até R$ 200 mil, 
valores que serão direcionados ao 
Fundo de Amparo ao Trabalhador 

9FAT).  Uma representação no 
Ministério Público do Trabalho 
também foi apresentada.

PATRÕES TERÃO QUE PATRÕES TERÃO QUE PATRÕES TERÃO QUE 

O levantamento atualizado pela Secretaria de Saúde do
Sindmotoristas confirma que  houve um aumento significativo

de trabalhadores contaminados pelo coronavírus.
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Grande imprensa dá destaque
às denúncias do Sindmotoristas 

Os principais meios de comunicação do país estão dando destaque 
as denúncias feitas pela direção do Sindmotoristas sobre a situação de 
quase abandono dos trabalhadores em transportes pelas empresas de 
ônibus nesta crise de saúde pública.  Record, Band, CNN Brasil, Uol, SBT, 
Globo News, entre outros, deram cobertura destacando as ações do 
sindicato para garantir proteção aos trabalhadores.

Uso de máscaras é obrigatório no 
transporte público de São Paulo

Um decreto da Prefeitura 
de São Paulo e outro do 
G o v e r n o  d o  E s t a d o 
determinam a obrigatoriedade 
do uso de máscaras  por 
usuários do transporte público 
para combater os avanços do 
coronavírus. A medida começa 
a valer a partir do dia 4 de maio.

- A articulação com outros 
par lamentares  impediu a 
votação da MP 905/2019 que 

aprofundava a Reforma Trabalhista. O 
texto instituía o tal Contrato de Trabalho 
Verde Amarelo e alterava 132 pontos da 

retrocesso de direitos e de 
representação  da  c l a s se 
trabalhadora. Vale destacar as 
seguintes ações:

- A fim de minimizar os 
impactos  econômicos  da 
pandemia do coronavírus, o 
p a r l a m e n t a r  v o t o u  p e l a 
aprovação do Projeto de Lei 
873/20, que ampliou o alcance 
do Auxílio Emergencial de 
R$600 para outros segmentos 
da população.

Condutor não é fiscal
Caberá exclusivamente ao Poder Público e às 

empresas de ônibus o papel de fiscalizar o cumprimento 
da regra. Os operadores não vão impedir o embarque do 
passageiro que não estiver usando máscara. Essa é a 
orientação do sindicato aos motoristas e cobradores que 
têm suas responsabilidades definidas dentro do ônibus e 
não têm condições de acumular mais tarefas.

Embora não haja uma definição sobre 
uma agenda de negociações devido à 
pandemia do coronavírus, a direção do 
Sindmotorisras está empenhada em garantir 
o reconhecimento da data-base da 
categoria. Por isso, no último dia 28, o corpo 
jurídico do sindicato instaurou o Dissídio 
Coletivo no Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) com o objetivo de garantir a data-base 

e, assim, assegurar que as melhorias alcançadas em eventual acordo 
com o patronal sejam retroativas a 1 de maio.
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Articulação do Deputado Noventa no Congresso é decisiva
para salvaguardar setores menos favorecidos da sociedade

Parabéns pelo Dia do Trabalho!
Nosso respeito, admiração e Nosso respeito, admiração e 

orgulho de fazer parte deste time orgulho de fazer parte deste time 
de guerreiros, trabalhadores em de guerreiros, trabalhadores em 

transportes, que diariamente  transportes, que diariamente  
fazem a diferença na vida das fazem a diferença na vida das 

pessoas e de São Paulo.pessoas e de São Paulo.
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Em Brasília, a atuação firme do 
deputado federal, Valdevan Noventa, tem 
s ido fundamenta l  para  impedi r  o 

legislação trabalhista. Como não foi 
votada no Senado, a MP perdeu efeito. 
“Agimos rápido para sepultar mais esta 
armadilha do Governo Federal e seus 
aliados. Se fosse aprovada, a proposta 
criaria uma nova modalidade de 
contratação de jovens de 18 a 29 anos 
de idade: baixa remuneração e sem 
benefícios sociais”, afirmou Noventa.

- Apresentação de emenda à MP 
928/20 que dispõe do acesso à 
informação e revogação de suspensão 
do contrato trabalhista durante a 
emergência de saúde pública. Caberá 
ao Poder Público socorrer com recursos 
e em caráter de urgência micros, 
pequenas e médias empresas para o 
p a g a m e n t o  d e  s a l á r i o s  d o s 
empregados.
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