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UNANIMIDADE NO
SETOR URBANO
MESMO DIANTE DAS DIFICULDADES QUE

ENFRENTA O NOSSO PAÍS, ASSINAMOS UMA
DAS MELHORES PROPOSTAS DA CATEGORIA.



Na assembleia realizada
nesta segunda, 29 de maio,
o companheiro Chicão, com
sua diretoria, explicou com
detalhes a contraproposta
patronal, que foi um pouco

mais complexa que nos anos
anteriores. O índice de

reajustes e as vantagens
oferecidas pelas mudanças,

que vão ocorrer na data-
base, foram bem maiores
que a grande maioria dos
outros setores ou regiões

conseguiu alcançar. Os
trabalhadores e

trabalhadoras que estavam
presentes compreenderam
as condições oferecidas e

aceitaram por unanimidade.

A campanha salarial do setor
Urbano de 2017 foi

realmente especial. Em
apenas uma assembleia, o

setor conseguiu reafirmar a
sua condição de um dos

maiores salários da
categoria no País e manter o
respeito que os Rodoviários

do Grande ABC já
conquistaram com a garra e

a organização do setor.
Parabéns companheirada!

EM 2018, A DATA-BASE VAI MUDAR
PARA O MÊS DE NOVEMBRO

A novidade desta campanha salarial foi o pedido dos empresários de
mudar a data-base do setor de maio para novembro. Eles afirmam que

em novembro eles terão mais subsídios para garantir os reajustes, pois
estarão condicionados aos aumentos das tarifas. Para o setor Urbano

da nossa categoria, a mudança do mês não vai afetar as nossas
conquistas, pois para este ano eles ofereceram uma regra de transição,

assim o setor não ficará defasado até novembro de 2018.

A regra é a seguinte: em novembro deste ano, eles irão reajustar
automaticamente os salários pelo índice no INPC (o mesmo usado como
base para nosso reajuste em maio). A variação do índice será avaliada

de maio de 2017 a novembro/2017.

Em resumo, o setor Urbano conquistou dois aumentos no mesmo ano.
Parabéns companheirada, vocês merecem tudo de bom.

EXAME TOXICOLÓGICO OBRIGATÓRIO PARA
MOTORISTAS PROFISSIONAIS É MUITO MAIS

BARATO NO SINDICATO...
O exame toxicológico é

obrigatório para CNH das
categorias C, D e E.

A REALIZAÇÃO DOS
EXAMES

Os exames poderão ser feitos (coletados)
na Sede e Subsedes do Sindicato, com

horário marcado.  É necessária a cópia da
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e

a Carteirinha de Sócio do Sindicato.
Confiram os dias e horários...

Santo André – Terça e Sexta – das 8 às 12
horas e das 13 às 17 horas.

São Bernardo do Campo – Quarta e
Quinta - das 8 às 12 horas e das 13 às 17

horas.
Mauá – Segunda - das 8 às 12 horas e das

13 às 17 horas.

Preços
Sindicalizados R$245,00 - divididos em até três parcelas no cartão.

Não sócios - R$260,00 divididos em até três parcelas no cartão.

Desde agosto de 2016, os motoristas que
precisam renovar ou obter a Carteira

Nacional de Habilitação (CNH) das
categorias C, D e E têm que passar por

um exame toxicológico.

Para amenizar um pouco o bolso dos
trabalhadores, o Sindicato firmou

convênio com o Laboratório
MAXILABOR.

O Laboratório faz a coleta e a análise e o
resultado sai em no máximo dez dias.



CONFIRAM AS NOVAS CONQUISTAS DE
MAIO ATÉ OUTUBRO...

* 5% DE REAJUSTE NOS SALÁRIOS, NO VALE ALIMENTAÇÃO E NA PLR
(PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS).

Manutenção: Aplicar o reajuste de 5% (cinco por cento) sobre o salário vigente.

Vale Alimentação – R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta
centavos).

Vale Alimentação nas Férias – O valor a ser pago será no mesmo do mês
trabalhado, ou seja, R$ 577,50 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta

centavos).

Participação nos Lucros e Resultados: Motorista, Cobrador e Manutenção - R$
808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos) - Parcela única com

pagamento em 30 de Setembro/2017.
Motorista que dirige e cobra - R$ 2.656,50 (dois mil seiscentos e cinquenta e

seis reais e cinquenta centavos) – Em duas parcelas com pagamento em 30 de
Setembro/2017 e 31 de Março/2018.

Plano de Cargos e Salários: Novo Benefício para os trabalhadores da
Manutenção.

Convênio Médico: Pagamento do titular pela Empresa.

Convênio Odontológico: Para todos os trabalhadores e seus dependentes, o
qual será custeado integralmente pelo empregador.

Manutenção de todas as cláusulas anteriores.

EM NOVEMBRO, OS SALÁRIOS SERÃO AUTOMATICAMENTE REAJUSTADOS
PELA VARIAÇÃO DO INPC DE MAIO DE 2017 ATÉ NOVEMBRO/2017.



IMAGENS DA ASSEMBLEIA E DA LUTA...

Foi incrível ver a união do setor Urbano. Em momentos de crise como estamos
vivendo, ter uma categoria consciente e organizada é a melhor demonstração
de força da classe trabalhadora. Abaixo, uma foto dos nossos trabalhadores e

trabalhadoras em Brasília. Parabéns companheirada, vocês são demais!


