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D

ia 18 de maio: essa será a
data que iniciará a tão
esperada imunização dos
trabalhadores em transportes.
Mais uma vez, a união e
determinação da categoria junto ao
Sindmotoristas fez toda a diferença,
garantindo uma conquista histórica
que trará esperança e segurança à
saúde de todos. Após a pressão do

Secretaria de Saúde e
Câmara Municipal recebem
abaixo-assinado com
mil
assinaturas pedindo prioridade
na vacinação dos condutores

Reunião define que não
haverá redução da
frota em São Paulo

sindicato, anunciando um lockdown
no sistema, o Governo finalmente
percebeu a importância da categoria e
acaba de divulgar, oficialmente, a
inclusão dos profissionais no Plano de
Vacinação.
De acordo com João Dória, serão
imunizados 165 mil motoristas de
ônibus e cobradores em todo o
estado.

Trabalhadores do
transporte protestam nos
Terminais em São Paulo

Foi preciso anunciar um
possível lockdown para que o
Governo do Estado percebesse
a essencialidade dos
motoristas e cobradores

O deputado federal e presidente do
Sindmotoristas, Valdevan Noventa,
comemorou a notícia, agradecendo a
c o n f i a n ç a d o s t r a b a l h a d o re s , q u e
enfrentam os desafios do dia a dia e
permanecem unidos, bem como toda a
direção do sindicato, bem como ao
presidente da FTTRESP, Valdir Pestana, e a
todos os líderes sindicais do setor que
estiveram juntos nessa luta.

Sindicato disponibiliza
serviço de ações
individuais para
recálculo do FGTS
Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF)
julgará a correção no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), o sindicato oferece à categoria o serviço de assessoria
jurídica para ação de revisão dos valores.
Mas é preciso correr, pois as solicitações devem ser feitas
individualmente, antes do dia 13 de maio.
Os interessados deverão procurar o seu diretor de base
para preencher uma ficha de autorização para que o processo
seja protocolizado a tempo.

“O trabalhador registrado em Carteira entre 1999 até 2013
pode ter direito à revisão. Ou seja, caso você tenha trabalhado
entre esses anos e teve depósitos de FGTS realizados em sua
conta vinculada, pode ter direito à correção de todos esses
valores. Isso vale para o dinheiro que está depositado e também
para o que já foi sacado das contas de FGTS dentro desse
período”, explicou o presidente do sindicato, Valdevan
Noventa.

Entrega da Pauta Setor Patronal

A vacina chega
com a esperança de
dias melhores

Entrega da Pauta na Prefeitura e Secretaria de Transportes de São Paulo

Confira as principais reivindicações da categoria:
da frota

Para evitar que os trabalhadores
e usuários andem aglomerados e
disseminem o vírus da COVID-

Reajuste salarial

Vacinação dos
profissionais

reposição da inflação
+ aumento real de

Vale refeição de R

,

Fim de uma hora
de refeição
sem remuneração
Fim do complemento
de horas, com jornada
de no mínimo horas
Garantia da Data Base

Implantar o
plano de carreira
interligado
com o plano
de avaliação de
desempenho e
cargos e
salários para
os trabalhadores
do setor da
manutenção

Ticket nas Férias

PLR R

.

,

Seguro obrigatório
para cobrir
avarias de terceiros
Acabar com qualquer
desconto no fornecimento
das cestas básicas

Fornecer cesta-básica pelo período de
anos aos trabalhadores afastados pelo
INSS, sem cobrança de contrapartida
Realizar convênio com clínica de reabilitação
para assistir trabalhadores dependentes químicos

Compra de
um terreno
para
construção da
casa própria
Alterações de
textos e
manutenção
das cláusulas
pré-existentes

Contran prorroga prazo de exames toxicológicos
Foram prorrogados os prazos para a
realização do exame toxicológico
periódico para os condutores
habilitados nas categorias C, D e E. As
novas datas foram estabelecidas por
causa da pandemia da Covid-19.
“O prazo limite para a realização do
exame toxicológico periódico será
estabelecido em função do mês da data
de validade indicada na CNH (Carteira
Nacional de Habilitação) do condutor”,
explicou o secretário do Meio
Ambiente, Pedro Alcântara (Boka de
Lata).
Confira os prazos da tabela ao lado.
Mais informações no site:
www.sindmotoristas.org.br

MÊS DE
OBTENÇÃO
OU
RENOVAÇÃO
DA CNH
(COLUNA 1)

MÊS PREVISTO
PARA A
REALIZAÇÃO DO
EXAME
TOXICOLÓGICO
PERIÓDICO
(COLUNA 2)

MÊS DE
VALIDADE
INDICATO
NA CNH DO
CONDUTOR
(COLUNA 3)

PRAZO LIMITE PARA A
REALIZAÇÃO DO EXAME
TOXICOLÓGICO PERIÓDICO
(COLUNA 4)

DE MARÇO
DE SETEMBRO A DE MARÇO
A JUNHO DE DEZEMBRO DE A JUNHO
DE 2021
2018
2016

DATA DE INÍCIO DA
FISCALIZAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DA
PENALIDADE PREVISTA
NO ART.165-B DO CTB
(COLUNA 5)

DE JANEIRO A
JUNHO DE 2019

DE JANEIRO
A JUNHO DE
2017
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DEZEMBRO DE
2019
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2021
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DEZEMBRO
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DE JULHO
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JUNHO DE 2021 DEZEMBRO
DE 2023

1º DE DEZEMBRO DE
2021

DE JANEIRO
A ABRIL DE
2019

DE
DE JULHO A
NOVEMBRO DE JANEIRO A
ABRIL DE
2021
2024

1º DE JANEIRO DE 2022

Live

1º DE AGOSTO DE 2021

DE
JANEIRO A
JUNHO DE
2022
DE JULHO
A
DEZEMBRO
DE 2022

A PARTIR
DE MAIO
DE 2024

PRESIDENTE

1º DE JULHO DE 2021

DE JULHO
A
DEZEMBRO
DE 2021

DE JULHO A
DEZEMBRO
DE 2016

A PARTIR DE A PARTIR DE
DEZEMBRO DE
MAIO DE
2021
2019

S

em sombras de dúvidas, conseguir a
sinalização do Governo para a
imunização de todos os
trabalhadores em transportes foi um dos
grandes marcos da diretoria do sindicato para a
categoria. Afinal, não há nada mais importante
que A VIDA.
Após muita luta, a tão sonhada Coronavac
foi anunciada pelo governador João Dória,
trazendo conforto, confiança, segurança e,
acima de tudo, esperança a milhares de pais e
mães de família que poderão trabalhar mais
confiantes em encarar os desafios do dia-a-dia
no sistema de transporte da maior cidade da
América Latina.
O Sindmotoristas fará questão de
acompanhar de perto a imunização dos
trabalhadores, registrando esse momento tão
singular e especial. Mas nossa luta não para por
aí. Vamos, agora partir para um novo desafio: a
Campanha Salarial 2021.
A pauta de reivindicações foi protocolizada
e está sendo avaliada pelo Poder Púbico e pelo
patronal.
De antemão afirmo: Não aceitaremos
nenhum direito a menos!

Dia das

Mães

1º DE SETEMBRO DE
2021

1º DE OUTUBRO DE
2021

dia 7 de maio
a partir das 17 horas

rios Prêmios

Sorteio de vá
Acompanhe
a Live e
concorra a
uma TV

Imagem ilustrativa

O Sindmotoristas
protocolizou a pauta da Campanha
Salarial dos condutores junto o
SPURBANUSS e ao Poder Público
( P re f e i t u r a e S e c re t a r i a d e
Transporte), nesses últimos dias 27
e 28 de abril.

Editorial

Campanha Salarial
: Pauta de
reivindicações é protocolizada

Acesse a nossas página no facebook e Instagram

APARTIR DE 1º DE JANEIRO DE
2022, ATÉ 30(TRINTA) DIAS
APÓS O VENCIMENTO DO
PRAZO ESTABELECIDO NO § 2°
DO ART.148-A DO CTB

A PARTIR DE 1 DE
JANEIRO DE 2022

facebook.com

SindmotoristasSP

instagram.com

SindmotoristasSP

Palestrantes
Cátia Laurindo

Cleonice Souza Cléo

Secretária Nacional de Saúde e
Segurança no trabalho da UGT

Secretária Nacional
da Igualdade Racial da NCST

Luciana Borges
PRESIDENTE

Secretária da Mulher
Sindmotoristas
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