
Remuneração diferenciada de aproximadamente
 ��� sobre o salário atual para motoristas de 
trólebus, articulados e bi-articulados;

Os condutores de São Paulo deram uma 
verdadeira lição de persistência, unidade 
e mobilização nas negociações da 

Campanha Salarial, garantindo ganho real, 
manutenção do emprego e expressivos avanços nas 
cláusulas sociais. Na assembleia do último dia 26 de 
abril, mais de 6 mil trabalhadores comemoraram a 
vitória, fazendo com que o SINDMOTORISTAS 
entrasse para a história como o primeiro sindicato do 
país a derrubar os efeitos da nova Lei Trabalhista.

De modo ousado e desafiador, o presidente 
Valdevan Noventa, junto com a diretoria da entidade, 
não se intimidou com os efeitos da nova legislação 
trabalhista- com o cenário econômico e financeiro 
que assombra o Brasil - e conduziu uma batalha de 
negociações com os empresários de ônibus e o 
Poder Público.

“Quero agradecer a todos os membros da 
comissão de negociação, trabalhadores(as), 
militantes, cipeiros, delegados e diretores do 
sindicato que lutaram comigo nesta campanha 
salarial tão difícil e desafiante. Dedicamos todos os 
esforços, trabalhando com sabedoria e esgotando 
todas as possibilidades de negociação até 
conseguirmos uma proposta salarial à altura da 
grandeza dos condutores de São Paulo. Com 
habilidade fomos tirando cada pedra do caminho e 
ao  final,  missão  cumprida:  vencemos”,
declarou Noventa.

Condutores de São Paulo realizam
a maior Campanha Salarial do país

Reajuste salarial de �,���, sendo �,��� 
acima da inflação;

PLR �Participação nos Lucros e Resultados� de R��.���,��;

�� �quatro� dias de abono ao ano para as
 mães levarem seus filhos ao médico;
Auxílio funeral gratuito;

Reajuste de �� no vale refeição, o valor 
da unidade é de R���,��;
�� dias para solucionar todas as irregularidades, 
inclusive, de ordem salarial, no setor da manutenção;
Renovação das demais cláusulas da CCT;

Ficam assegurados os postos de trabalho no sistema, 
com a retirada da licitação a redução da frota de ônibus;

Garantia do emprego de �� mil cobradores, 
uma vez que nenhuma linha será licitada sem a
 presença deste profissional dentro do ônibus;

Impedimos a implantação da Nova Lei Trabalhista;

O que conquistamosO que conquistamosO que conquistamos

Manutenção dos �� minutos de intervalo remunerado.



Expediente:

É
 com muito orgulho e emoção que comemoramos o 
resultado positivo dessa Campanha Salarial, considerada a 
mais difícil da nossa história. Fomos ousados por lançar uma 

proposta de combate às maldades da nova legislação trabalhista, e 
por exigirmos avanços salariais nessa conjuntura de crise econômica. 
No entanto, mesmo diante das dificuldades, conseguimos alcançar 
os nossos objetivos que nos colocaram no patamar de referência 
como O PRIMEIRO SINDICATO DOS TRANSPORTES A IMPEDIR 
OS EFEITOS DA NOVA LEI TRABALHISTA, E DE TERMOS OS 
MAIORES SALÁRIOS DA CATEGORIA NAS CAPITAIS DO PAÍS. 

Nossa diretoria e militância deram um verdadeiro show de 
unidade e mobilização. Mostramos, nessa campanha, QUE NÃO 
ESTAMOS DE BRINCADEIRA e que SOMOS UM TIME FORTE, 
SÉRIO, HONESTO E TRANSPARENTE. 

São muitos avanços. Conquistas expressivas e históricas como o 

FUNÇÃO
íNDICE DE 
REAJUSTE

SALáRIO HORA 
NORMAL

SALáRIO HORA 
EXTRA 50%

SALáRIO 30 DIAS SALáRIO 31 DIAS

COBRADOR 2,80% R$ 7,47 R$11,21 R$1.568,70 R$1.620,99

MOTORISTA 2,80% R$12,88 R$19,32 R$2.704,80 R$2.794,96

FUNILEIRO OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00 R$3.079,38

MECÂNICO OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00

ELETRICISTA OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00

PINTOR OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00

MOLEIRO OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00

SOLDADOR OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00

FIBREIRO OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00

SOCORRISTA OFICIAL 2,80% R$14,90 R$22,35 R$2.980,00

GARANTIA DE 04 DIAS 
(ATESTADOS) POR ANO PARA

AS MÃES ACOMPANHAREM
OS FILHOS AO MÉDICO

Pisos Salariais Atualizados

PLR
R$ 1.300,00

CONVÊNIO
FUNERARIO GRATUITO

íNDICE de rejuste VALOR VALOR 26 DIAS

5,00% R$ 23,00 R$ 598,00

VALOR 27 DIAS

R$ 621,00
VALE REFEIÇÃO

A Gestão Valdevan Noventa segue firme na sua escalada pela valorização dos salários, garantindo mais vez aumento 
real para os trabalhadores, o que faz do SINDMOTORISTAS,a entidade referência de negociação salarial para as categorias 
profissionais do setor de transporte de todo o País.

PLR de R$ 1.300,00 e a REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA para 
motoristas de trólebus, articulados e bi-articulados, um anseio antigo 
que perdurou como PROMESSA POR MAIS DE 15 ANOS na 
categoria. 

Conseguimos A MANUTENÇÃO DO EMPREGO, que estava 
ameaçada pelo texto do edital de licitação, o qual pretendia reduzir a 
frota e extinguir mais de 4 mil empregos do sistema.  Não podemos 
esquecer a importância dessa conquista, principalmente na cidade 
de São Paulo que é, sem sombras de dúvidas, a cidade mais 
tecnológica e moderna do Brasil. Portanto, garantir o emprego em 
tempos em que a tecnologia substitui a mão-de-obra, é algo pra lá de 
relevante. 

Essas e outras conquistas foram obtidas por meio da nossa 
inteligência e DIÁLOGO. Nossa estratégia mostrou que ESTAMOS À 
FRENTE,  fazendo um NOVO MODELO DE SINDICALISMO. 

Enquanto isso, soubemos pelos jornais que em outros estados, os 
condutores de Belém e Curitiba, por exemplo, não tiveram o 
resultado tão positivo quanto o nosso. 

Portanto, comemoremos: temos O MAIOR SALÁRIO ENTRE AS 
PRINCIPAIS CAPITAIS DO PAÍS.

O trabalho e a luta continuam. Contem comigo, conto com vocês!

                  Um forte abraço, 
      Valdevan Noventa

#editorial
Obrigado, categoria�

�São Paulo conseguiu a remuneração diferenciada para os motoristas de tróbelus, articulados e bi�articulados, de aproximadamente ���.
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R$3.079,38



AQUI, NÃO�
Na queda de braço com o patronal, SINDMOTORISTAS  

leva a melhor e barra a nova Lei Trabalhista na categoria

TERCEIRIZAÇÃO A lei autoriza a terceirização de todas as 
funções, inclusive a de motorista, cobrador e 
manutenção.

Discutimos a proibição da terceirização
no setor.

CONTRATO 
INTERMITENTE

A lei autoriza diretamente a contratação 
nessa modalidade, onde se presta os 
serviços em algumas horas e dias na semana. 
Podendo, no final do mês, ter um salário 
inferior ao mínimo nacional.

Fomos contra.  Não permitimos a 
contratação nessa modalidade no setor. 
Também proibimos a contratação nesses 
moldes.

HOMOLOGAÇÕES A lei aboliu as homologações no sindicato 
e no Ministério do Trabalho no caso de 
demissões para empregado com mais de 1 
ano na empresa.

Exigimos que as empresas continuem a 
fazer as homologações no sindicato.

JORNADA DE TRABALHO 
DE ATÉ 12 HORAS

A lei autoriza jornada de 
trabalho de até 12 horas.

Exigimos o cumprimento da jornada 
reduzida de 6h30 com 30 minutos 
remunerados, conforme nossa Convenção 
Coletiva.

JUSTA CAUSA - CNH A lei autoriza a demissão por JUSTA 
CAUSA, no caso de o motorista ter sua 
habilitação suspensa ou cassada por ato que 
deu causa.

Na nossa categoria não será permitida 
demissão por justa causa por eventual 
multa de trânsito que levou a 
suspensão de habilitação.

GESTANTE A lei autorizou o trabalho da gestante em 
local insalubre, qual seja, aquele em que se 
manipulam produtos agressivos a saúde.

Não permitimos a exposição da gestante 
em ambiente insalubre.

ACORDO  NA 
RESCISÃO  DO 
CONTRATO  DE 

TRABALHO

A lei autoriza a possibilidade de acordo entre empregado e 
empregador para rescisão do contrato de trabalho, onde, 
nesses casos a multa do FGTS e o aviso prévio é pago pela 
metade e, do saldo do fundo de garantia depositado o 
trabalhador recebe o equivalente a 80%, bem como, impede 
o percebimento do seguro-desemprego.

As rescisões só serão 
realizadas na presença de 

um representante do 
Sindicato. 

COMISSÃO NO LOCAL 
DE TRABALHO

A nova lei incentiva a criação de uma 
comissão no local de trabalho voltada a 
solução de conflitos trabalhistas.

No  caso  do  S INDICATO  DOS 
CONDUTORES/SP para representar o 
trabalhador na garagem temos o Diretor 
de base e o delegado sindical eleitos 
democraticamente sem a interferência da 
empresa. 

direito o que diz a lei o que fizemos

NOVA LEI TRABALHISTA �



Unidade na luta, ações estratégicas e habilidade nas
negociações fizeram a diferença na campanha salarial 
vitoriosa dos condutores de São Paulo

Assembleia Regional
Sul e Sudeste

Assembleia Regional oeste

Assembleia
Regional leste E NORTE

primeira rodada
de negocição

Assembleia geral
cmtc clube

Segunda rodada de negocição

reunião de comissão
com ex-ministro, MAGRI

reunião com o presidente da
câmara, milton leite

assembleia DECISIVA

plenária no
sindicato

CAPITAL SALÁRIO JORNADA
SÃO PAULO/SP R� �.���,�� ��

PORTO ALEGRE/RS R� �.���,�� ��
BRASÍLIA/DF R� �.���,�� ��

FLORIANÓPOLIS/SC R� �.���,�� ��
RIO DE JANEIRO/RJ R� �.���,�� ��

CURITIBA/PR R� �.���,�� ��
MANAUS/AM R� �.���,�� ��

RECIFE/PE R� �.���,�� ��
CUIABÁ/MT R� �.���,�� ��

VITÓRIA/ES R� �.���,�� ��
FORTALEZA/CE R� �.���,�� ��

�São Paulo conseguiu a remuneração diferenciada para os
motoristas de tróbelus, articulados e bi�articulados.

Motoristas de São Paulo
têm o maior salário 
entre as principais 
capitais do país�
Além de termos o maior salário entre as principais 
capitais do país, conseguimos a manutenção do 
emprego dos cobradores, em tempos em que a 
profissão tem sido extinta em diversos municípios. 
Portanto, temos muitos motivos para comemorar. 
Vale lembrar ainda que a categoria conta com 
JORNADA DIFERENCIADA, sendo �horas e �� minutos 
diárias com �� MINUTOS DE INTERVALO REMUNERADO. 

Assembleia 
Regional oeste


