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GREVE NA AMBEV
DURA 06 DIAS

Foram seis dias de greve para finalmente os trabalhadores da Monarca e Log 20 terem

o mínimo de respeito em seus postos de trabalho. Estas empresas que até então

oprimiam de todas as formas seus funcionários, tiveram a coragem de entrar com

pedido de greve abusiva, mas o Juiz julgou a greve legal. Abusiva era a forma com que

estas empresas estavam tratando seus funcionários.

Na audiência realizada em 17 de fevereiro, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu a

formação de uma comissão entre empresa, sindicato e trabalhadores e deu 15 dias

para está comissão resolver a situação caótica que aos trabalhadores estão

enfrentando.

DEMISSÕES SUSPENSAS

Durante a greve, as empresas demitiram alguns funcionários, mas o TRT suspendeu

estas demissões e ainda proibiu outras demissões durante o processo em que a

Comissão esteja em trabalho. Se as empresas insistirem em demissões nestes quinze

dias, elas irão arcar com uma multa de quinze mil reais por trabalhador dispensado.

 Vejam na página 4 deste jornal todas as irregularidades que levaram os trabalhadores

à greve.



4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES

Desde 1975, o dia 08 de março é comemorado como o “Dia Internacional da

Mulher”. Neste mesmo dia, no ano de 1857, as operárias de uma fábrica em Nova

Iorque entraram em greve, ocupando o espaço para reivindicarem melhores

condições de trabalho, como a redução na carga horária para dez horas, pois as

fábricas exigiam dezesseis horas.

Estas operárias que recebiam menos de um terço do salário dos homens foram

trancadas dentro da fábrica que acabou incendiada, cerca de 130 mulheres

morreram queimadas em um ato totalmente desumano.

Oficialmente a data do oito de março começou a ser comemorada em 1910 na

Dinamarca, no segundo congresso de mulheres socialistas, quando a alemã Clara

Zetkin conseguiu a aprovação de uma resolução que consagrava esta data como o

dia internacional da mulher.

O assassinato das operárias em 1857 abalou o mundo inteiro, mas hoje, graças a

modernização, as mulheres estão disputando democraticamente com os homens no

mercado de trabalho, demonstrando o avanço da consciência feminina de encontro

com a igualdade.

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.

Transportes Santa Maria - Titulares:
Luís Gonzaga Pereira da Silva e
Joaquim Miranda dos Santos.

Suplentes: Márcia Aparecida Matos
Silveira e Rodnei Quinelo. Cati-Rose

Transportes - Titulares: Raquel
Aparecida Rodrigues Silva e Antônio
Mário da Silva. Suplentes: Rosevaldo

José Pereira e André Oliveira dos
Santos. Kuba Transportes - Titulares:

Roberto Carlos Paulista Duarte e Odair
Fajardo. Suplentes: João Batista da
Silva Araújo e Lorraine Heloísa Silva

Santos. Breda Transportes - Titulares:
Djalma Silva Joaquim e Eduardo Silva

Barreto. Suplentes: José Luciano
Rodrigues e Irlene de Souza

Mendonça. Transportes Coletivos
Parque das Nações - Titulares:

Gilberto Galano e Marcus Moreira da
Silva. Suplente: Marcelo Afonso.

Martin Brower Comércio e
Transportes - Titulares: Carlos

Eduardo Silva de Oliveira, Adilson
Bueno Garcia do Carmo e Felipe da

Conceição da Silva. Suplentes: Ricardo
Valentim, Edicarlos Alves Santana e

Wellington Mitsurassu Kitano.
Liquigás Distribuidora - Titulares:

Francisco Viterbino de Souza, Antônio
Francisco Santos Souza, Flávio Diniz
Prevedi e Daniel da Silva. Suplentes:
Marcos José Alves, Paulo Evaristo e

Jeferson Damaceno Garcia. Greluk e
Menezes Transportes Rodoviários -

Titular: Maurício de Oliveira.
Suplente: Rodney Pombo Glória. SBC
Valorização de Resíduos - Titulares:

Germano A. Correia, Valter Rubens de
Carvalho, José Carlos R.Carvalho,
Marcos L. Silva, Neide R. Viotto e

Fernando O. Rodrigues. Suplentes:
Flávio N. da Silva, Nilton C. Souza

Ramos, José Maria A. Pereira,
Lucidalva B. da Silva e Adonias F.

Almeida.

Em maio, entre 10 e 13, vai acontecer a

4ª Conferência Nacional de Políticas

para as Mulheres e quem vai

representar as mulheres no ramo de

transporte e logística é a companheira

Cleide. A indicação aconteceu na 4ª

Conferência Estadual de Políticas para as

Mulheres, realizada em Atibaia. Cleide

Tameirão está no terceiro mandato na

diretoria do nosso Sindicato, é vice-

presidente do Curso de Promotoras

Legais Populares de Santo André e

coordena o Coletivo de Mulheres

Rodoviárias do Grande ABC.

Fotos: Mídia Consulte

HISTÓRIA DO 08 DE MARÇO

Estas são algumas das mulheres trabalhadoras em Transportes da região do
Grande ABC, que estão protagonizando uma história de luta pela autonomia e

igualdade de direitos plenos da sociedade que queremos ajudar a construir.



EXPRESSO GUARARÁ - ESTE NÃO VAI RODAR!

É muita “cara de pau” dos administradores da

Expresso Guarará em querer colocar um ônibus

articulado de três partes para rodar. A ideia deles era

colocar um motorista para dirigir três ônibus, um

absurdo. Em reunião com a empresa, o Sindicato

disse não a mais esta “manobra” e este “veículo” não

vai rodar!  Nós exigimos dignidade no trabalho, ou

seja, o motorista no volante de um carro, com o

cobrador na catraca.

Bronca da Categoria
Ainda tem um fiscal de linha atrapalhando a vida dos trabalhadores na Expresso Guarará. Ele ameaça e persegue os motoristas e

cobradores. Nesta edição não vamos publicar o nome do cidadão, mas se nada mudar no nosso próximo jornal estaremos
divulgando seu nome e tomando as medidas cabíveis junto à empresa.

VOCÊ SABE O QUE É DOENÇA SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEL (DST)?

São doenças causadas por fungos, vírus e bactérias, que geralmente se manifestam por meio de
feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DSTs podem não apresentar sintomas. A
transmissão ocorre, principalmente, por contato sexual vaginal, anal ou oral, sem o uso de

preservativos masculino ou feminino, com uma pessoa infectada.

O Programa Municipal DST/AIDS e Hepatites Virais de São Bernardo do Campo, conta com uma equipe
multiprofissional especializada no atendimento de portadores do vírus HIV, Hepatites B e C e outras

doenças sexualmente transmissíveis.  No Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) são realizados
diariamente os testes rápidos para diagnóstico de HIV, Sífilis, Hepatites B e C para todos os

interessados. O atendimento é individualizado e sigiloso. Basta comparecer durante o horário de
atendimento portando documento com foto.

Horário de atendimento do CTA: de 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira - das 8 às 16 horas e às 4ª feiras das 8 às 12

horas. Endereço: Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Alvarenga – HC de São Bernardo – Piso Térreo.
VAMOS ABRAÇAR ESTA IDEIA!



A direção do Sindicato dos
Rodoviários tentou de todas

as formas solucionar os
inúmeros problemas que os

trabalhadores estavam
enfrentando na Monarca e na

Log 20.  Porém, a cada dia
notávamos que estas

empresas aumentavam o
desrespeito junto à categoria.

Com a desculpa esfarrapada
da “crise econômica”, a

direção destas empresas
humilhavam os trabalhadores

que necessitam de seus
empregos. Eles não estavam

fornecendo o mínimo
necessário para seus

funcionários, como o EPI, o

AMBEV - POR QUE PAROU!

uniforme, a manutenção dos
caminhões, falta do

pagamento das horas extras,
cobrança indevida de falta de
mercadoria etc. Cada vez que
alguém cobrava alguma coisa,

eles puniam com

advertências, suspensões e
até justa causa, simplesmente

mostrando a falta de
capacidade de estarem nos

cargos que ocupam. Os
ajudantes estavam sendo
sacrificados, as empresas

colocavam um onde deveria
ter dois. Os motoristas

constantemente levavam
advertências por

ultrapassarem o mínimo de
velocidade, o trabalho de

cada dia se transformou em
um verdadeiro inferno de

humilhações.

Diante de tudo isto, mobilizar
foi a forma de derrubar as

intransigências e a ganância
do setor patronal.

ATENÇÃO CIPEIROS

E CIPEIRAS...

SEMINÁRIO

À VISTA!
NOS DIAS 05 E 06 DE

MARÇO ESTAREMOS

REALIZANDO UM

GRANDE SEMINÁRIO

COM OS CIPEIROS E

CIPEIRAS DA

CATEGORIA

RODOVIÁRIA. O

EVENTO VAI

ACONTECER NA PRAIA

GRANDE.

SE VOCÊ AINDA NÃO

RECEBEU O

COMUNICADO,

AGUARDE

CONVOCAÇÃO.

A nova subsede de Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra, inaugurada no final de
janeiro, além do quadro de

diretores presentes todos os
dias, conta com advogados,

cabeleireiro, manicure,
dentista, psicóloga e

massagista. A nova casa é
bem maior e está instalada
bem próxima da antiga de
Mauá - na Rua Rio Branco,
506 C - Centro - Próximo ao

Terminal Rodoviário.
Este foi mais um desejo antigo

que foi cumprido nesta
gestão. Parabéns

companheirada por mais esta
conquista e venha para a

subsede, a segunda casa dos
rodoviários de região.

NOVA SUBSEDE - MELHOR
ATENDENDO A CATEGORIA


