
m resposta a orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade e ETransportes, o Sindmotoristas articula um plano de ação para 

impedir o desemprego em massa, na categoria. 

Assim como o sindicato, os trabalhadores da categoria estão 

preocupados, pois não querem fazer parte da triste estatística do país, hoje, 

com mais de 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho e outras 30 

milhões submetendo-se a ganhar baixos salários, que mal pagam as contas e 

garantem o pão de cada dia.

A Prefeitura pretende liberar gradativamente a circulação de ônibus sem 

cobrador na cidade de São Paulo e, assim, fechar milhares de postos de 

trabalho. Caberá ao motorista exercer a dupla função de dirigir e cobrar tarifa, o 

que é ilegal.

Em todas as reuniões com o setor patronal e a Prefeitura, a direção do 

sindicato, apesar de estar aberta ao diálogo, frisou que não aceitará qualquer 

outro acordo que não seja a permanência dos cobradores dentro do ônibus e que 

está preparada para comandar um movimento de luta pelo emprego, se 

possível, com a adesão da população. Os dirigentes estão cientes de que a 

dignidade de milhares de pais e mães está ameaçada. Insensível ao problema 

social que tal medida deve causar, o Poder Público conta com o aval dos 

empresários para extinguir a função do cobrador, retirando-lhe o direito de 

garantir o sustento da sua família. 
“Nossa posição é clara em defesa do emprego de todos os condutores. 

Vamos agir para impedir que essa crueldade aconteça”, afirmou o presidente em 

exercício da entidade, Valmir Santana da Paz (Sorriso).

Plenária aprova participação dos condutores
na Comissão Tripartite, junto com 

empresários e Poder Público.

A direção do Sindmotoristas cobrou o compromisso 
das autoridades municipais e dos empresários, de 

que o discurso tem que ser condizente com a prática.

Em Plenária, o deputado federal e presidente 
licenciado do Sindmotoristas, Valdevan Noventa, ressaltou 
as vitórias da sua gestão que garantiram os cobradores no 
sistema e que está pronto para vencer mais uma batalha.

a última quarta-feira (10), a classe Ntrabalhadora sofreu um novo golpe, com 

a aprovação da Reforma da Previdência, na Câmara 

Federal. Com a mudança, a aposentadoria ficou 

distante de milhões de brasileiros. Enquanto os 

privilégios de uma pequena e seleta classe foram 

mantidos, os menos favorecidos, os mais pobres 

sofrerão com a redução da proteção social.
Em meio às articulações e conchavos, uma voz 

no Congresso se destacou em defesa dos 

trabalhadores. O deputado federal Valdevan Noventa, 

condutor com muito orgulho, votou não à Reforma. 
Os adversários não dão tréguas, atacam a todo 

momento os direitos dos trabalhadores. Na 

campanha salarial deste ano, o patronal fez pressão 

para implantar as maldades da nova Lei Trabalhista. 

Agora, a categoria é desafiada para uma antiga 

luta. Mesmo com a licitação emperrada, o Poder 

Público executa um plano de acabar com a função dos 

cobradores. O desemprego também é uma ameaça 

para os motoristas, já que está prevista a redução da 

frota de ônibus em circulação. O sindicato, atento aos 

sinais, endureceu sua posição. Desemprego não fará 

parte do vocabulário da nossa categoria. Se a 

Prefeitura e os empresários quiserem levar isso 

adiante, enfrentarão forte resistência. 
Muitos deram como causa perdida a 

permanência dos cobradores dentro dos ônibus. Mas, 

desde a primeira gestão do companheiro Valdevan 

Foi difícil, mas resistimos e, ao final, não só 

asseguramos nossos direitos como avançamos nas 

conquistas.

Noventa, provamos o contrário. As vitórias 

conquistadas só nos fortalecem. Pelo nosso emprego, 

da nossa dignidade, estamos prontos para vencer 

a guerra!

Lutamos pela nossa dignidade!Editorial

Faça a sua parte na Campanha em Defesa do 
Emprego dos Cobradores. Grave seu vídeo, publique nas 
redes sociais e envie ao diretor da sua garagem para ser 

divulgado nos meios de comunicação oficiais do sindicato.
Vamos mostrar nossa força e união!

Condutor
entre nessa
campanha!

Valmir Santana da Paz (Sorriso) 
Presidente em exercício do Sindmotoristas

Emprego dos cobradores é 
prioridade do Sindmotoristas

Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo / Edição: Julho de 2019



Proposta de Reforma da Previdência (PEC 06/2019) do Governo 

Bolsonaro foi aprovada em primeiro turno, pelo plenário da Câmara Federal, dia 

10 de julho.

A votação representa um divisor de águas para a classe trabalhadora 

brasileira, que foi profundamente atingida em seus direitos de se aposentar. 379 

deputados votaram a favor do texto e 131 parlamentares votaram contra, entre 

eles, o deputado federal e presidente licenciado do Sindmotoristas, Valdevan 

Noventa.

Ao final da votação, Noventa deu uma declaração de que a história vai 

Contra a vontade dos trabalhadores, 

mostrar quem esteve do lado dos trabalhadores e das trabalhadoras. “Esses 

momentos permitem ao povo brasileiro separar o joio do trigo. Fui coerente com 

que entendo ser melhor para o meu país e para aqueles que represento: milhões 

de trabalhadores de todos os segmentos, em especial, trabalhadores em 

transportes da minha categoria. Meu voto foi NÃO à Reforma e sim à classe 

trabalhadora do Brasil”.

A proposta de alteração previdenciária volta a ser analisada pelos 

parlamentares e, então, será votada em segundo turno, para, depois, ser 

encaminhada ao Senado.

Sindmotoristas e CET discutem funcionalidade 
de radares em algumas regiões de São Paulo

A alta incidência de multas aplicadas aos 
operadores de ônibus por ultrapassagem no sinal vermelho 
e por parar sob a faixa de pedestres na mudança de fase do 
semáforo em determinados locais da cidade de São Paulo 
foi discutida em reunião realizada na sede da Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes, último dia 10. 
Representantes do Sindmotoristas e da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) trataram deste problema 
recorrente e que penaliza duramente o motorista de ônibus, 
com acréscimo de pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e no bolso. 

O secretário do Meio Ambiente do sindicato, Pedro 
de Alcântara Jr. (Boka de Lata), apresentou uma relação de 
locais críticos para os operadores e solicitou a imediata 
aferição dos radares, nessas regiões. O dirigente lembrou 
que houve a constatação de falhas nesses aparelhos, após 
denúncia do sindicato, e as multas foram canceladas. 
“Contamos com a atenção da CET para tomar as devidas 
providências em caso de comprovadas irregularidades. Os 
motoristas não podem ser vítimas de injustiça e assumirem 

um ônus que não é seu”, afirmou Boka de Lata. Outra 

situação muito comum e que gera multa por 

interpretação errada do motorista também foi 

discutida. O condutor é multado ao parar entre a faixa 

de retenção e a do pedestre. Nesse instante, o radar é 

acionado pela lateria do veículo (massa metálica) e não 

pelo pneu como muitos pensam. Aliás, o pneu é 

considerado pelo radar para infrações por alta 

velocidade e passagem no sinal vermelho. 
O coordenador da CET, Eduardo França, e o 

assessor da presidência, Cláudio Mendes Martinho, 
comprometeram-se em fazer a aferição dos radares 
identificados e suspenderem as multas nos locais 
onde os aparelhos apresentarem defeitos. Também, 
se prontificaram a dar continuidade às discussões 
com a direção do Sindmotoristas sobre questões 
pertinentes ao trânsito de São Paulo e aos 
trabalhadores em transportes. O secretário de 
Assuntos Parlamentares do sindicato, Joel da 
Conceição Pires (Dida), e os diretores de base 
Deikson, Lucão, Queixada e Edvaldo Rolinha 
também estiveram na reunião.

Reforma da Previdência é aprovada na Câmara 

Mais de 5 mil trabalhadores aprovaram por 

unanimidade, em assembleia da categoria (22/05), 

o Acordo Coletivo referente à Campanha Salarial 

2019, inclusive, o ticket refeição por dia trabalhado 

no valor unitário de R$25,20. 

Assim como, toda a diretoria acima citada a 

diretoria de base, delegados e militantes 

aprovaram o ticket por dia trabalhado.

Também, toda a diretoria executiva aprovou 

o acordo: Sorriso, Presidente em exercício; 

Moleque, Secretário de Finanças; Chiquinho, 

Secretário Geral; Jucelino, Secretário de Esporte e 

Lazer; Mi, Secretário de Saúde; Mirandinha, 

Secretário do DIEESE;  Xarope, Secretário de 

Patrimônio; Osório, Secretário de Assuntos 

Jurídicos; Crizinho, Secretário de Imprensa e 

Comunicação; Tega, Secretário de Habitação; 

Naílton, Secretário da Manutenção; Dida, 

Secretário de Assuntos Parlamentares;  Boka de 

Lata, Secretário do Meio Ambiente;  Luciana, 

Secretária da Mulher; Zé Carlos Negão, Secretário 

de Igualdade racial; Pastor Iranildo, Secretário do 

Condutor Cristão; Cipó, Secretário dos 

Aposentados.

Rua Pedro de Toledo X Rua Napoleão de Barros

Avenida Jaguaré X Praça Francisco Luiza Gonzaga

Avenida Interlagos X Praça Enzo Ferrari

Avenida Pompéia (sentido Barra Funda) X Rua Nestor Vitor

Rua do Orfanato X Praça Padre Damião

Avenida Gabriela Mistral

Av. Guarapiranga X Avenida Guido Caloi

Estação Autódromo de Interlagos

Principais cruzamentos a serem averiaguadosPrincipais cruzamentos a serem averiaguadosPrincipais cruzamentos a serem averiaguados

Ticket Refeição

oje, deixo esse plenário com
minha consciência tranquila.H

Meu voto é NÃO à Reforma e sim
aos trabalhadores de todo o Brasil”.


