
Ainda na ocasião, serão colocados para aprovação os 
nomes dos representantes de cada garagem na composição 
da Comissão de Negociação.

A direção do Sindmotoristas conta com a participação 
em massa dos trabalhadores na assembleia e em outras 
atividades que deverão nortear a Campanha. O engajamento 
de todos fortalecerá a luta pela garantia dos direitos e pela 
conquista de mais benefícios.

Vamos, mais uma vez, provar na prática o quanto os 
condutores de São Paulo são exemplos de organização, 
mobilização e garra. NOSSA VITÓRIA CONQUISTAMOS COM 
LUTA E MOBILIZAÇÃO!

s trabalhadores e trabalhadoras em transportes Oestão convocados para um compromisso de suma 
importância da categoria. No próximo dia 02 de março, será 
dada a largada oficial da Campanha Salarial deste ano, com a 
realização da assembleia geral para discussão e votação da 
pauta de reivindicações. O documento, posteriormente, será 
objeto de negociação com o setor patronal.

Até à assembleia!
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ORDEM DO DIA: Discussão e votação da pauta de 
reivindicações e aprovação da Comissão de Negociação
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 Tabela da Inflação 

Editorial 

Índice da inflação de cada mês do
período de 01/05/2019 a 31/04/2020
é parâmetro para reivindicar o reajuste
salarial e o aumento real.
(*) Com relação aos meses de fevereiro, março 
e abril de 2020, os índices são uma estimativa. *Fonte: Secretaria do DIEESE
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3,67% 3,23%

Data-Base: 1º de Maio (Base 01- mai-19=100)

Não há dúvidas que enfrentaremos obstáculos nessa 
negociação salarial. Os patrões apostam nas Reformas 
Trabalhista e Previdenciária como facilitadores para 
lucrarem em cima da precarização dos nossos direitos.

 desafio está lançado. Nossa categoria iniciará a OCampanha Salarial 2020 tendo como lema 
“NOSSA VITÓRIA, CONQUISTAMOS COM LUTA E 
MOBILIZAÇÃO”.

É fato que os efeitos das alterações na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) recaem diretamente nas 
negociações. Na campanha salarial passada, o sindicato 
patronal (SPURBANUSS) tentou retirar benefícios, mas se 
deu mal ao esbarrar na determinação do sindicato para 

Acho importante enfatizar que não se trata de um 
discurso alarmista a respeito de uma negociação que 
sequer começou, mas a minha experiência de anos à 
frente de inúmeras campanhas salariais cheias de 
percalços diz que precisamos estar organizados e 
preparados para o combate, a fim de evitarmos ser 
surpreendidos com ações negativas por parte do 
patronal.

defender os interesses dos condutores.

Confiantes em uma nova vitória, nós, condutores, 
seguiremos unidos com o firme propósito de 
alcançarmos sempre mais: VAMOS AVANÇAR NAS 
LUTAS E NAS CONQUISTAS!


