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MOTORISTAS: FIQUEM ATENTOS
AO CURSO DE CAPACITAÇÃO

Motoristas, fiquem atentos

ao vencimento do “Curso de

Capacitação para Motorista

Profissional”.  As empresas,

que deveriam ter o controle e

avisar devidamente no prazo

seus funcionários, estão

deixando a validade do

mesmo expirar. Pedimos às

empresas que facilitem,

aumentando o prazo e

trocando as folgas, para que

os motoristas possam fazer

este curso sem maiores

transtornos.

Para os cobradores ou
trabalhadores de outras

funções que desejam uma

promoção, aqui vai à dica...

Alguns veículos exigem uma

habilitação específica de seu

condutor e a categoria indica

que tipo de veículo o

indivíduo pode dirigir. A

categoria D é direcionada

para quem conduz veículos

automotores destinados ao

transporte de passageiros. A

categoria E contempla

veículos que fazem

transporte de carga, são

articulados, normalmente

reboque e semirreboque,

com mais de seis toneladas. A

categoria C é válida para

caminhões de pequeno

porte.

Para cada categoria de

habilitação existem

exigências específicas. De

acordo com o Departamento

Estadual de Trânsito de São

Paulo (DETRAN), é necessário

ter 21 anos de idade e um

ano de carteira para o

motorista da categoria B

mudar para a C. Da categoria

C para a D, é necessário estar

habilitado na categoria B no

mínimo há dois anos, ou, no

mínimo, há um ano na

categoria C, ser aprovado em

curso especializado e em

treinamento de prática

veicular em situação de risco,

nos termos da normatização

do Contran.

Cursos de Treinamento e
Capacitação de Motoristas

no Sest/Senat

O melhor lugar para procurar

estes cursos é no Sest/Senat

do Grande ABC. O SEST -

Serviço Social do Transporte e

o SENAT - Serviço Nacional de

Aprendizagem do Transporte

são entidades civis, sem fins

lucrativos. Criadas em 1993, o

objetivo é o desenvolvimento

do setor de transporte do

País, atuando na formação e

na qualificação de

profissionais para o mercado.

Oferece mais de cem Cursos

Presenciais (Operador de

Empilhadeira, Capacitação de

Motoristas de Taxi, Condução

Econômica, Direção

Defensiva, Formação de

Novos Motoristas), Cursos

Regulamentados (Transporte

de Produtos Perigosos -

MOPP, Transporte Coletivo de

Passageiros, Transporte de

Veículos Escolares,

Transporte de Veículos de

Emergência, Cargas

Indivisíveis, Motofrete),

Cursos a Distancia, Palestras,

Projeto CNH Social (mais de

50 mil habilitações gratuitas

em todo o país) e Programa

Jovem Aprendiz.

Maiores informações

sobre estes cursos no

Sest/Senat,  ligue no

telefone 49779995.



“As lembranças constroem um
caminho que chega até o coração e faz

com que os amigos se sintam perto,
mesmo que em realidade estejam
muito longe um do outro. Vai-se a

referência... Fica o exemplo”.
Para sempre homenageado pelo

Sintetra e todos os funcionários da
Trans Bus.

José Pordeus Moreira
* 08/12/1952
+ 19/11/2014

A companheirada da
Suzantur está reclamando
do chefe Isaias. Segundo

informações, ele é um
verdadeiro carrasco, pois

humilha, persegue e
ameaça os trabalhadores
com justa causa. Pedimos

a este cidadão que
repense e mude suas

atitudes, caso contrário,
estaremos exigindo

providências drásticas da
empresa.

Estamos de olho!

BRONCA DA CATEGORIA

SUZANTUR

TRANS BUS
Na Trans Bus o problema de

relacionamento está pegando com o

Sr. Jonas, fiscal da noite. Ninguém

mais está aguentando as agressões

verbais, gritos, sarcasmo e deboche

que esse cidadão despeja nos

trabalhadores. Para o bom

andamento do trabalho, é

necessário mudanças de

comportamento do referido fiscal.

Estamos no aguardo!

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.

Trans Bus – Titulares: Valdenir Inácio

Pereira e Erinaldo Ferreira da Silva.

Suplentes: Antônio Vieira Bezerra e

Laércio Victor Lima. Transauto –

Titulares: Anadal Luís Porfírio e Rafael Alves da Silva. Suplentes: Sidney José de

Oliveira e José Sérgio da Silva. Expresso São Bernardo do Campo – Titulares:

Euzébio Batista Sucupira Júnior e Vanderlei Mendonça de Paiva. Suplente:

Cristiano Aparecido Rodrigues da Silva. Viação Talismã – Titular: Claudenice

Aparecida de Melo. Suplente: Moisés Aparecido Morales Lamazales. Império –

Comércio de Ferros e Metais – Titular: Antônio Casal. Suplente: João Paulo de

Carvalho. Ota Transportes – Titular: Claudemir Moreira Batista. Suplente: Piter

Cézar Arruda. EAOSA – Titulares – Damião Lopes e Sebastião Marques de

Oliveira Neto. Suplentes: Avelar Alves da Silva e Edilson Carlos Galindo “Dil”.

Rigras – Titulares: Francisco Erandir L. Falcão e Thiago José M. Jesus. Suplentes:

Edson Aparecido da Costa e Edmilson Souza dos Santos. Viação Guaianazes –

Titulares: Roque da Silva e Valdete Almeida de Barros. Suplentes: Cristina M.

Oliveira e Anderson dos Santos. Suzantur – Titulares: Francisco de Souza

Carvalho, Edemir Ferrel, Anderson Xavier de Brito e Josenildo José dos Santos.

Suplentes: João Antônio Pereira, Uilton Santos Cardoso, Givanildo Araújo de

Carvalho e Antônio Carlos Alves Pereira. Log 20 Logística – Titulares: Luís Elói de

Aragão e Jacqueline Gama Aragão. Suplentes: Matheus Barbosa de Souza e

Daniel Ferreira. Transporte Borelli – Titulares: Fabiano Luís Oliveira e Tiago

Pereira da Silva. Suplente: Elisangela Márcia Paganni. Via Varejo (Casas Bahia) –

Titulares: Maria Quitéria F. da Costa, Leandro Tadeu Alves Bertulucci e Marcelo

Dornelas de Oliveira. Suplentes: Carlos Alberto Lima de Sales, Flávio Alves Bem

e Cleber Lopes Xavier. Davi Caminhões – Titular: Evaldo Leite de Souza.

Suplente: Adilson Rodrigues Godoi. Intercement Brasil – Titular: Silvio Timótio.

Suplente: Marcos Roberto Pronto. SBC Trans – Titulares: Valdenor Casimiro de

Oliveira, Marcos dos Reis Souto, Miguel Marinho do Nascimento, Arnon

Marques Gonçalves e Giseli Cristina da Silva. Suplentes: Damião Elias Gomes,

Valdeir Gomes Leôncio, Washington Colares da Silva, Ismael Marques Vieira e

Luís José Pereira Lopes. Viação Santo Ignácio – Titulares: Jair Marques da Silva e

Maria Aparecida da Silva. Suplentes: Paulo Rogério dos Santos e Abraunes Silva

Bezerra. Viação Curuça – Titulares: Roberto Rodrigues Gomes e Hélio Teodoro

Lima. Suplentes: Edna Almeida Silva e Ivan Ricardo Giagio. Ragi Refrigerantes –

Titulares: Antônio de Oliveira Pereira e Fagner Queiroga de Souza. Suplentes:

José Rodrigues Silva e Edivaldo de Oliveira. Gigalog Transporte e Logística –

Titular: Dener Ricardo Silva Cardoso. Suplente: Heleno Dias de Souza. Dezan

Transportes – Titular: Adelidio da Silva Rosa. Suplente: Mike Robert Silva.

Peralta Ambiental – Titulares: Luís Fábio da Silva Brito, Jefferson Pereira

Cavalcante, Vanderson Aparecido Gonçalves e Valdir Ferreira Rodrigues.

Suplentes: Wagner Luís Leocádia, Ronaldo Coelho Silva, Cristian Vitali Prado e

Ricardo Ludwig.

Leiam na página
4 um pouco mais

sobre a
importância da

CIPA.



 A Ótica Christal estará fazendo testes de

visão na sede do Sindicato. Os testes

não serão cobrados e a compra dos

óculos ou lentes de contato ficará a

critério do Associado. A especialidade

da Ótica é apenas de graduação, não

será receitada nenhuma medicação e os

casos patológicos serão encaminhados

para o médico conveniado com o

Sindicato ou à Santa Casa de Santo

André.

O horário de atendimento na sede será

todas às sextas feiras das 14 às 16h30,

com horário marcado. O início desta

nova conquista do sócio e seus

dependentes já começou na sexta, 09 de

outubro.

Quem não puder vir na nossa sede no

dia e horário marcado, a Ótica Christal

também fará atendimentos aos nossos

associados, com os mesmos benefícios

oferecidos, na Av. D. Pedro I, 722, loja 02

dentro do Supermercado Coop. Vila

Pires, Santo André, sempre com horário

agendados; terças das 14h30 às 17h30 -

Quintas das 09h30 às 12h30 e sábados

das 09h45 às 11h45.

Na compra dos óculos ou lentes, serão

oferecidos preços diferenciados,

parcelamento em até 6x sem juros no

cartão ou cheque.

Para marcar atendimento no Sindicato,

ligue 4433.7988.

Para marcar atendimento na própria

Ótica, ligue 2379.3336.

MAIS UM BENEFÍCIO
AOS SÓCIOS E SEUS

DEPENDENTES...

Promoções na

Viação ABC
As promoções continuam

acontecendo na Viação ABC.

Confiram os nomes dos rodoviários

que foram promovidos de

motoristas de veículos leves

(micros) para motoristas de

convencional: Murilo Sérgio

Lucena, Anderson Pinheiro

Vitoriano, José Batista da Silva II,

Francisco Djalma de Andrade,

Amaro Florentino, Cláudio Souza

Barbosa, Adnelson José de Souza e

Tiago Gualberto Coelho.

De cobradores para motoristas de

veículos leves (micro): Francisco P.

Lins, Valdir Barra, Layuze Rosane,

Renata Balbino, Sebastião Peixoto,

Jhonatan Silva e Amarildo

Bandeira.

Os companheiros Kalifa e Haroldo, diretores da nossa entidade, foram prestigiar o final do Campeonato de Futebol da Metra. O
evento aconteceu na sexta, 16 de outubro, e contou com a expressiva presença dos trabalhadores. Os três times premiados

foram: 1° lugar – Night Clube, 2° lugar – Daki Pro Bar e 3° lugar – Shakhtar. Parabéns a todos que participaram desta
demonstração de alegria e lazer.

FUTEBOL NA METRA E SEUS TIMES VENCEDORES...

 1° lugar – Night Clube  2° lugar – Daki Pro Bar 3° lugar – Shakhtar

A diretora Cleide Tameirão, tem feito várias articulações políticas para que as
mulheres da nossa categoria sejam representadas em todos os espaços, como a
Federação de Transportes, CUT, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres,

conferências, seminários e principalmente incentivando a participarem de cursos de
capacitação.

Recentemente ela conseguiu uma parceria com Carla Muller, proprietária do Centro
de Treinamento de Mulheres no Trânsito. O objetivo dessa parceria é oferecer para as
mulheres, que já são habilitadas e ainda estão inseguras para dirigir, um atendimento
especializado, através de uma psicóloga e ensinamentos com instrutoras, para que as
alunas se sintam mais a vontade nesse momento de dificuldade. O treinamento pode

ser com carro mecânico, automático ou ônibus.
As alunas indicadas pelo Sindicato terão um desconto especial. Para maiores

informações, entrem em contato com a companheira Cleide que é a representante
das Mulheres Trabalhadoras em Transporte da Região do Grande ABC.

CAPACITAÇÃO PARA
AS MULHERES
MOTORISTAS



AIDS NÃO TEM
CARA E NÃO TEM
CURA, MAS PODE
SER PREVENIDA...

O nosso Sindicato firmou uma

parceria com as Prefeituras de São

Bernardo do Campo e Diadema, no

Programa Municipal DST/AIDS e

Hepatites Virais e todo mês vai

entregar preservativos masculinos e

femininos para a categoria. O motivo

desta parceria é alertar a todos,

inclusive os jovens, em relação às

doenças sexualmente transmissíveis.

Segundo as pesquisas, o número de

casos novos de AIDS está diminuindo no

mundo, mas no Brasil preocupa o

crescimento da doença entre os jovens.

Entre os Rodoviários de todo o Brasil, o

índice também é alto. O grande

período que os caminhoneiros de

estrada passam fora de casa é

facilitador para práticas de risco, pois

aumenta consideravelmente o

número de parceria sexual.

Este longo período que passam longe

de seus lares constitui um dos

principais fatores que tem contribuído

para o aumento de doenças

sexualmente transmissíveis (DST) e da

epidemia da Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

A nossa campanha não tem a

finalidade de ditar comportamentos,

mas sim lembrar que a AIDS e a

Hepatite C não tem cura, mas podem

ser prevenidas apenas usando um

preservativo.

Os testes rápidos estão disponíveis

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

CIPA – ORGANIZAÇÃO E DEFESA
NAS MÃOS DOS TRABALHADORES

No dia 10 de novembro próximo, a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes) completa 61 anos de existência. Criada em 1944, no governo de Getúlio

Vargas, ainda hoje é uma grande conquista nas mãos dos trabalhadores.

A questão segurança no trabalho é muito séria,
só que infelizmente uma parte dos

trabalhadores não tem consciência disto, pois
trabalham sem equipamentos e ultrapassam a

jornada de trabalho, colocando em risco a
própria vida. É nesta hora que entra a atuação
da cipa, pois ser cipeiro é ser amigo, cuidar do
bem estar do próximo, é fazer o bem. A maior
vantagem do cipeiro é estar junto dos demais
trabalhadores. É ter a chance um diálogo mais

fácil, mais próximo. E com isso ele pode
observar as situações e a partir daí promover
ações de segurança do trabalho no ambiente,

buscando evitar os acidentes, doenças
ocupacionais e até acidente de trajeto. 

A VIDA É FUNDAMENTAL!

Além dos acidentes ocasionados pela falta de
segurança, existem as doenças profissionais que
aparecem através dos abusos dos trabalhadores

e da exploração patronal, como por exemplo,
dores nas vistas, nervosismo, gripe, surdez,

tosse, lombalgia, dores na coluna, pressão alta,
dores no estomago, varizes, hemorroidas,

estresse etc. Estas doenças resultam através das
condições inadequadas de trabalho nas

garagens, nos ônibus, no caos do trânsito, sem contar as longas jornadas de trabalho.

COMO REVERTER ESTE QUADRO?

Para mudar esta situação só existe uma saída, a conscientização dos próprios
trabalhadores, através de seu Sindicato e principalmente da CIPA. A maior atribuição

do cipeiro é saber ouvir. É ter sensibilidade para escutar e avaliar as sugestões ou
reclamações que lhe forem passadas pelos outros funcionários. É ajudar nas

investigações de acidentes de trabalho e trajeto. Discutir as soluções dos referidos
acidentes com os setores em questão. Sugerir ações para acabar com possíveis fontes

geradoras de riscos e estimular o interesse dos funcionários pela prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais.

O trabalho do cipeiro é digno de honra. É um trabalho voluntário para o bem comum!

EXIGIMOS
SEGURANÇA

NO
TRABALHO!

62 ANOS DE
SINDICATO

No dia 17 de outubro, o nosso Sindicato

completou 62 anos de existência.

Lutamos, resistimos e aqui estamos

construindo a história de uma categoria

de luta e muita garra. Parabéns a todos

os Rodoviários do Grande ABC.

Nosso Sindicato está
fazendo 62 anos!

Vamos
comemorar!

Boa ideia!

62

Viva os Rodoviários
do Grande ABC!

Às nossas lutas e
conquistas!!!


