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NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE A COLÔNIA
DE FÉRIAS DE CARAGUATATUBA

* Os sócios e
dependentes (nomes

que constam na
carteirinha) estão

isentos do pagamento.

* O valor do pagamento
dos convidados é de

R$ 40,00(quarenta reais)
por dia. As crianças

convidadas (de 05 até 11
anos) irão pagar R$ 20,00.

* O “pré” agendamento
pode ser feito pelo

telefone. A agenda de
cada mês é aberta
sempre na última

semana do mês anterior.

* O tempo de
permanência na Colônia
a cada locação é de seis
dias. As quartas-feiras
(exceto feriados), não

terão entrada ou saída,
pois é folga dos

funcionários.

A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA COLÔNIA TAMBÉM DEPENDEM DE
QUEM USA

O sócio quando chega à Colônia recebe o apartamento limpo. Quando sai, também deve entregar o mesmo limpo e
arrumado. Com a isenção do pagamento dos sócios e seus dependentes, a arrecadação diminuiu, então, a

responsabilidade da limpeza também será do sócio, pois nós não temos faxineiras suficientes para a demanda de
pessoas que estão usando o local.

KIT COZINHA, CONTROLES E CHAVES...
Quando o sócio deixar a Colônia, o kit cozinha, os controles e chaves terão de ser entregues da mesma forma em que

foram recebidos. O administrador irá checar e se houver qualquer diferença, a mesma será cobrada do sócio em
questão.



NOVOS ELEITOS NA CIPA
Estes são os últimos companheiros (as) eleitos (as) para exercerem a função de cipeiros (as). Parabenizamos
e desejamos um bom mandato para todos, lembrando que a CIPA é de extrema importância no bem estar de

cada trabalhador e trabalhadora da empresa.

Viação São Camilo - Titulares: José Maria Xavier e Antônio Evangelista Santos. Suplentes: Servilho José da Silva e
Nilo Sebastião da Silva.  Auto Viação Triângulo - Titulares: Ivan de Almeida Andrade e Cícero Ferreira da Silva.

Suplentes: Ozias Mariano de Araújo e Elizangela de Oliveira Couras. Redimpex Armazéns - Titulares: Roberto Rosa
e Fábio Rodrigues Aquino. Suplentes: Daniel Miguel Ribeiro e Ana Paula Siolla. Tomé - Titulares: Irineu de Jesus

Pereira e Crisley da Silva Figueiredo de Souza. Suplentes: Lourivaldo Roque dos Santos e Milton de Almeida.
Atmosfera Gestão e Higienização - Titulares: Ismael Custódio Pereira, José Sabino Neto, Rosa de Oliveira Gomes
Lima, Ednalva Prates S. Pereira, Valdelice Oliveira Santos, Leila Regane de Brito Santos e Emerson Alex Nunes da
Silva. Suplentes: Nilson Lopes, Patrícia Araújo de Souza, Quitéria Feitosa da Silva, Marines Fernandes, Geovane

Pereira Almeida e Fabiano Santos Sátiro. Engemix Votorantin - Titulares: Ronaldo Aparecido da Silva e Humberto
Florêncio de Paula. Suplentes: Margleide Barreto Lima e Paulo Henrique de Jesus Souza. SBC - Valorização de

Resíduos - Titulares: Gileno Alves Viana, Edmilson Ferreira Braga, Luís do Nascimento Júnior, André Valadares da
Silva, Alex Rodrigues Brasilino e Rodrigo Eduardo Salviatto. Suplentes: Valter Rubens Oliveira Cardoso, Santo

Aparecido de Lima, Geraldo Leandro de Araújo, Isnar Rodrigues de Oliveira e Thomaz Robert Whitehead. Viação
Ribeirão Pires - Titulares: João Batista Marandiba dos Santos e Cleiton Ribeiro Dias. Suplentes: Anatalino José
Pereira e José Carlos Dourado. Tucuruvi Transporte e Turismo - Titular: Orlando de Souza Pereira. Suplente:

Osvaldo Migliatti Neto. Sustentare Serviços Ambientais - Titulares: Marcos Vinicius de Souza, Cláudio Augusto
Gomes, Sorilene Bispo Farias e Carlos Henrique Pardim. Suplentes: Ricardo Santos Moura, Wanderley Ferreira e

Eliene Ferreira de Souza. Turismo Bozzato - Titulares: Ozael Barbosa Santos e Edimar Gomes de Oliveira.
Suplentes: Gilberto Gil e Elias Gonçalves Teixeira.

ATENÇÃO AOS NOVOS
ATENDIMENTOS DA MANICURE

MAIS UM BENEFÍCIO AOS
TRABALHADORES DA METRA

Mais uma vez a
companheirada da
Metra foi atrás de
seus benefícios. O
bebedouro do
Terminal São Mateus
quebrou e estava
demorando pra que
fosse normalizado.
Os trabalhadores
não pensaram duas
vezes, o Sindicato foi

acionado e rapidamente o conserto foi providenciado. É isso aí
companheiros, também nas pequenas coisas nós mostramos
nossa força, afinal, ficar sem água neste calor não dá! Parabéns
a todos.

Agora a manicure está atendendo da seguinte

forma: de segunda, quarta e sexta, na subsede de

São Bernardo e de terça, quinta e sábado, na sede

em Santo André. Os horários continuam os mesmos

Os cabeleireiros continuam atendendo todos os dias

em Santo André, Mauá e em São Bernardo.



Desde 1º de novembro,
condutores de veículos estão
recebendo penalidades mais

severas para algumas infrações
de trânsito. As mudanças

aumentam o risco de prisão e
elevam valores de multas e

estão detalhadas na Lei
Federal nº. 12.971/2014,
sancionada em maio pela

presidente Dilma Rousseff.
Pedimos aos nossos

profissionais que fiquem mais
atentos ao volante, pois
estamos tendo sérios

problemas em todos os setores
da nossa categoria.

MULTAS NA CATEGORIA

Deixamos claro a todos que não

concordamos com a abusiva cobrança

de multas por algumas empresas.

Queremos que os empresários de

transportes entendam que as multas

devem ser discutidas caso a caso e

que existem situações que os

motoristas sãos isentos da culpa. Se

algum motorista, que obteve multa

exercendo o seu trabalho e se sentir

lesado, deve procurar imediatamente o

Sindicato.

Estamos de olho!

ATENÇÃO MOTORISTAS DO FRETAMENTO -
MULTAS CANCELADAS!

DE OLHO NOS NOVOS VALORES DAS MULTAS
DE TRÂNSITO

Fonte: Ministério da Saúde - INCA - Instituto
Nacional de Câncer

Companheiros e companheiras motoristas do Turismo/
Fretamento, o Sindicato foi à luta e as multas que ocorreram
na faixa exclusiva para ônibus na Avenida Barão de Mauá, em

Mauá, foram canceladas. Desta forma, não assinem nada! Uma
nova reunião está para ser marcada com o prefeito e o

secretario para estabelecer alguns critérios nesta questão. É
um absurdo discriminar que tipo de ônibus vai circular na faixa
exclusiva para ônibus. Fiquem atentos e qualquer problema ou

dúvida procurem imediatamente a diretoria do Sindicato.

RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC

URBANO/CARGA/CEGONHEIROS/GÁS/
FRETAMENTO/COMÉRCIO/INDÚSTRIA/

BEBIDAS E TODOS DIFERENCIADO

Qualquer irregularidade, em relação a multas, chefes, horas-extras,

perseguições, enfim, qualquer coisa que esteja atrapalhando o

bom andamento do seu trabalho, deve ser comunicado

imediatamente ao Sindicato. Nós temos 35 diretores, mas milhares

de trabalhadores em inúmeras empresas de diversos setores, desta

forma, é muito difícil sabermos tudo o que acontece na nossa

base.

Por isso, nos procurem, seja você uma ponte entre o Sindicato e a

sua empresa e faça a sua vida e de seus companheiros de trabalho,

muito melhor.

RADIAÇÃO SOLAR E

O CÂNCER DE PELE
No Brasil, o câncer mais frequente

é o de pele, correspondendo cerca

de 25% de todos os tumores

diagnosticados em todas as

regiões geográficas. Mais de 50%

da população brasileira têm pele

clara e se expõem ao sol muito e

descuidadamente, seja por

trabalho, seja por lazer, além

disso, o País situa-se

geograficamente numa zona de

alta incidência de raios ultravioleta,

nada mais previsível e explicável

do que a alta ocorrência do câncer

de pele entre nós.

 Como se proteger...

As pessoas que se expõem ao sol

de forma prolongada constituem o

grupo de maior risco de contrair

câncer de pele, principalmente

aquelas de pele clara. Pesquisas

indicam que a exposição

cumulativa e excessiva durante os

primeiros 10 a 20 anos de vida

aumenta muito o risco de câncer

de pele, mostrando ser a infância

uma fase particularmente

vulnerável aos efeitos nocivos do

sol. O clima tropical, a grande

quantidade de praias, a ideia de

beleza associada ao

bronzeamento, principalmente

entre os jovens, e o trabalho rural

favorecem a exposição excessiva

à radiação solar. Para a prevenção

não só do câncer de pele como

também das outras lesões

provocadas pelos raios UV é

necessário evitar a exposição ao

sol sem proteção. É preciso

incentivar o uso de chapéus,

guarda-sol, óculos escuros e filtros

solares durante qualquer atividade

ao ar livre e evitar a exposição em

horários em que os raios

ultravioleta são mais intensos, ou

seja, das 10 às 16 horas.



PARALISAÇÕES MARCAM JANEIRO/2015

RODOVIÁRIOS
DE SÃO

CAETANO
CRUZAM OS

BRAÇOS
À zero hora de quarta, 14 de janeiro,
os trabalhadores das empresas Vipe,
Santa Paula e Tucuruvi, resolveram

cruzar os braços para garantir a
reintegração de um companheiro e
sanar algumas das irregularidades

destas empresas.

Foram doze horas de paralisação, com
a participação efetiva do Sindicato. Por
volta das onze horas, nossa diretoria,

junto com alguns trabalhadores,
entraram em negociação com a

direção da empresa que decidiram
acatar a maioria das reivindicações.

A partir de agora, todos os ônibus
convencionais irão rodar com

motorista e cobrador. Esta atitude está
gerando mais dez empregos.

Quanto ao piso salarial dos motoristas,
eles serão respeitados, ou seja, quem
dirige o convencional receberá salário
do convencional, quem dirige micro

receberá salário do micro.

Para resolver à questão dos pontos
finais e os banheiros, outra reunião

será marcada para breve com a
participação também dos responsáveis

pelas estruturas.

Em relação ao companheiro demitido,
infelizmente não conseguimos reverter

a situação, mas ele irá receber todos
os seus direitos. Esperamos que em

breve este profissional esteja
recolocado em outra empresa.

Para os empresários, pedimos que
daqui pra frente respeitem na íntegra
o nosso Acordo Coletivo de Trabalho e

não inventem histórias fantasiosas
sobre seus funcionários.

Parabenizamos a todos pela garra,
organização e luta!

GREVE NA SÃO CAMILO/URBANA
Atraso no pagamento, atraso no vale
alimentação, convênio médico sem
receber, falta de manutenção nos
veículos, enfim, diversos foram os

motivos que levaram os rodoviários da
São Camilo e Urbana cruzarem os braços.
A paralisação aconteceu na madrugada

de quarta, 21 de janeiro, por volta das 02
horas.

Lá pelas 09 horas, aconteceu a primeira
rodada de negociação com a participação

do Sindicato, trabalhadores e empresa.
Os empresários fizeram a proposta para

que os funcionários retornassem ao
trabalho e eles iriam providenciar os
pagamentos. Os trabalhadores não

aceitaram e a greve ficou de pé. Perto
das 12 horas, outra negociação e desta
vez os empresários depositaram o que

deviam aos trabalhadores, às 13 horas os

ônibus voltaram a circular.
Para resolver as outras pendências destas

empresas, como a questão da
manutenção dos veículos, atestados e
outras coisas mais, outra reunião ficou

marcada para a quarta, 28 de janeiro, às
10 horas. Esperamos que tudo se resolva

da melhor maneira possível.
Diante das conquistas desta greve, uma

companheira e dois companheiros foram
promovidos de motoristas de micro para
motoristas do convencional: Ana Lúcia,

Márcio da Silva Souza e Reinaldo Ap.
Galdino.

Parabenizamos a todos pela garra,
organização, luta e conquistas,

lembrando que as horas paradas não
serão descontadas.


