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DIRIGIR E COBRAR
A luta dos Rodoviários do Grande

ABC - para acabar com o dilema de

dirigir e cobrar e manter o cobrador

em seu posto de trabalho - vem

acontecendo ao longo destes anos.

Vários movimentos, além de

inúmeras impetrações na Justiça,

ainda marcam o nosso dia-a-dia.

Para tentar dar um basta de vez neste

impasse, o companheiro Chicão,

junto com sua diretoria, foi buscar

parceria com alguns vereadores das

sete cidades da região. A idéia é que

os vereadores aprovem leis

municipais que acabem com a dupla

função (dirigir e cobrar) que o

motorista é obrigado a se submeter.

Todos nós, motoristas, cobradores, sindicalistas, pais,
mães, filhos, estudantes e trabalhadores, necessitamos
do apoio, do entendimento e da solidariedade de todos,

afinal, dirigir e cobrar não dá!

Os comp anheiros - Chicão e
Montorinho - discutem o Projeto que

vai acabar com a dupla função do
motorist a.

Em Santo André, o companheiro

Montorinho (vereador do PT) fez um

requerimento solicitando a junção de

mais documentos ao Processo CM

nº. 1728/09 que trata do Projeto de

Lei CM nº. 075/09 e que dispõe sobre

as atividades dos condutores e

cobradores dos veículos de

transporte coletivo municipal.

Trabalhando com imagens da vida

real, nós elaboramos um vídeo com

o título “Dirigir e cobrar não dá!”.

Nós acompanhamos alguns

motoristas dirigindo e cobrando,

pegamos depoimentos dos

motoristas, cobradores, usuários,

profissionais da área médica e

jurídica e do companheiro Chicão,

que é motorista e já foi cobrador.

Este vídeo já foi entregue a uma

pequena parte dos vereadores e nós

estamos tentando audiências nas

Câmaras Municipais da Região.

O vereador Montorinho, junto com o vereador Jairinho (ambos do PT - Santo
André), entrega cópia do Processo CM nº. 1728/09 ao comp anheiro Chicão e

sua diretoria. T odos recebem cópias do vídeo “Dirigir e cobrar não dá!”
Represent ando a Câmara de V ereadores de São Caet ano, está o comp anheiro

Marcos - assessor do vereador Edgar Nóbrega (PT).



MAIS UMA CONQUISTA
No final de julho, finalmente a comp anheirada

de São Caetano conseguiu o tão desejado

refeitório no T erminal Rodoviário. Est a era uma

reivindicação antiga dos trabalhadores que

não tinham onde esquent ar e fazer suas

refeições com dignidade. O Sindicato foi à

lut a, conseguiu o esp aço, comprou todos os

eletrodomésticos e os móveis necessários e aí

está um lugar completo, limpo e agradável

para todos.

O Chicão e a equipe de diretoresO Chicão e a equipe de diretoresO Chicão e a equipe de diretoresO Chicão e a equipe de diretoresO Chicão e a equipe de diretores
de São Caetano foram conferir sede São Caetano foram conferir sede São Caetano foram conferir sede São Caetano foram conferir sede São Caetano foram conferir se

tudo estava correto.tudo estava correto.tudo estava correto.tudo estava correto.tudo estava correto.

O vereador Edgar Nóbrega eO vereador Edgar Nóbrega eO vereador Edgar Nóbrega eO vereador Edgar Nóbrega eO vereador Edgar Nóbrega e
assessores da Passessores da Passessores da Passessores da Passessores da Prefeitura tambémrefeitura tambémrefeitura tambémrefeitura tambémrefeitura também

estiveram presentes naestiveram presentes naestiveram presentes naestiveram presentes naestiveram presentes na
inauguração do refeitório.inauguração do refeitório.inauguração do refeitório.inauguração do refeitório.inauguração do refeitório.

Mas foram os trabalhadores rodoviários que gostaram realmente doMas foram os trabalhadores rodoviários que gostaram realmente doMas foram os trabalhadores rodoviários que gostaram realmente doMas foram os trabalhadores rodoviários que gostaram realmente doMas foram os trabalhadores rodoviários que gostaram realmente do
local. Plocal. Plocal. Plocal. Plocal. Parabéns companheirada, vocês merecem!arabéns companheirada, vocês merecem!arabéns companheirada, vocês merecem!arabéns companheirada, vocês merecem!arabéns companheirada, vocês merecem!

5ª Romaria da Terra e das Águas - Nós estávamos lá!
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Na terça, 08 de setembro, estava
marcada uma reunião na sede da
nossa entidade com o Ministro da

Previdência - José Pimentel. O
ministro iria debater com os

sindicalistas e os trabalhadores sobre
as novas regras para a aposentadoria
que estão tramitando no Congresso e

sobre o MEI (Micro Empreendedor
Individual). Mas, “São Pedro” não

colaborou e enviou um temporal que
atingiu São Paulo e todo Grande

ABC. O avião do ministro não
conseguiu pousar e, é claro, ele não

chegou ao Sindicato.
Na espera do ministro já estava o
companheiro Chicão e toda sua
diretoria, o companheiro Carlos

Alberto Grana (presidente da
Confederação Nacional dos
Metalúrgicos da CUT) e sua

assessoria, o Edílson (Secretário do
Trabalho de Mauá), a Cidinha
(presidenta do Sindicato das

Costureiras), a Regina (nossa
profissional responsável pela

previdência no Sindicato) e muitos

trabalhadores interessados. Desta
forma, foi feita uma discussão, onde

cada um colocou seus
conhecimentos, suas dúvidas e

esclarecimentos. Agora, estamos no
aguardo de uma nova data com o

ministro, afinal, ainda estamos
lutando pela volta da aposentadoria

especial do motorista.

17 de outubro, o nosso17 de outubro, o nosso17 de outubro, o nosso17 de outubro, o nosso17 de outubro, o nosso
Sindicato completa 56 anos deSindicato completa 56 anos deSindicato completa 56 anos deSindicato completa 56 anos deSindicato completa 56 anos de

existência. Pexistência. Pexistência. Pexistência. Pexistência. Parabéns Rodoviáriosarabéns Rodoviáriosarabéns Rodoviáriosarabéns Rodoviáriosarabéns Rodoviários
do Grande ABC!do Grande ABC!do Grande ABC!do Grande ABC!do Grande ABC!

RADARES...

Os motorist as reclamaram e mais
uma vez o Sindicato esteve

presente p ara aferir radares que
atrapalham a vida da categoria.
Desta vez foram três radares da
Avenida Prestes Maia, em Santo

André.

Na aferição nós tivemos a
presença do comp anheiro José

Raimundo dos Santos - motorist a
da Bozzato.

 Lembramos aos motorist as de
São Caetano que foram colocados

radares no T erminal. Fiquem de
olho e se houver problemas
entrem em cont ato com o

Sindicato.



DIRETORIA DO SINDICATO

DISCUTE DIRETRIZES DE LUTA
Nos dias 12 e 13 de setembro, a diretoria do Sindicato esteve em reunião na Praia Grande para discutir e dar

encaminhamentos a vários assuntos e projetos que irão beneficiar a categoria rodoviária do Grande ABC.
Dentre as diversas deliberações foi lançada a campanha “Dirigir e cobrar não dá”, com a apresentação do

vídeo. Nos encaminhamentos, novos projetos também foram aprovados para diversos setores. Os
trabalhadores do Carga receberam uma atenção especial, em breve uma grande campanha para este setor
será lançada pedindo a equiparação com o salário dos companheiros de São Paulo. Parabenizamos a todos

os participantes pelo empenho, lembrando que integração e unidade se fazem pela prática.
Valeu a garra companheirada!

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES

R

Somos fortes, somos

www.cut.org.br

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM REDUÇÃO
DE SALÁRIOS

A campanha da Redução da jornada de trabalho sem redução de salários, de 44
para 40 horas semanais, da CUT e das outras Centrais Sindicais, também foi

ponto de discussão da nossa diretoria na Praia Grande. Para alegria da classe
trabalhadora brasileira, esta mobilização está na reta final. A PEC (Proposta de

Emenda à Constituição) 231/95 está na pauta do Congresso Nacional e deve ser
votada agora no final de setembro ou no mês de outubro.

MARCHA DA CLASSE TRABALHADORA
Intensificando a convocação da CSI (Confederação Sindical Internacional - a qual
a CUT é filiada) que está organizando uma jornada mundial pelo trabalho decente
para o dia 07 de outubro, a CUT e as demais Centrais Sindicais estão convocando
a Marcha da Classe Trabalhadora em Brasília para o mesmo dia, dependendo da

confirmação da agenda do Congresso quanto à votação da PEC 231/95.
É claro que os Rodoviários do Grande ABC estarão presentes. Desta forma,

cipeiros e militantes fiquem no aguardo da confirmação da data.


