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Na noite de sexta, 26 de fevereiro,
por volta das 21h50, quando o ônibus
trafegava na Rua Miguel Arcanjo - na
Vila Lutécia - o companheiro Jairo da

Rocha Rodrigues, de 37 anos -
motorista da Viação Vaz - foi baleado

na cabeça no exercício de sua
função. O companheiro teve morte

cerebral e faleceu na segunda, 01 de
março. Segundo testemunhas, três
“moleques” entraram no ônibus, um
deles apontou a arma na cabeça do

motorista e pediu o dinheiro, ele
entregou, não reagiu, mas mesmo

assim foi brutalmente baleado. Além
da vida de um cidadão honesto,
trabalhador e pai de família, eles

levaram nove reais. Até quando nos
vamos aguentar?

REUNIÃO NO 41º BATALHÃO
DA PM VAI GARANTIR MAIS

SEGURANÇA AOS
TRABALHADORES

Diante da morte do companheiro
acima citado e de tantos outros fatos

semelhantes, na segunda, 01 de
março, houve uma reunião no 41º
Batalhão da Polícia Militar, para

discussão sobre a criminalidade e a
falta de segurança que envolve a

categoria rodoviária. Receberam-nos:

VIOLÊNCIA
Mais uma vez os trabalhadores rodoviários ficaram indignados com a brut alidade e a
falt a de segurança que envolve a categoria. Por motivos torpes, diversos p ais e mães

de famílias estão sendo assassinados no exercício de sua profissão.

o Major Enéas, Major Gaspar, Major
Barthazar, Capitão Parruca

(comandante da 2ª Cia.), além de
diversos tenentes e sargentos. A

Prefeitura de Santo André enviou o
Secretário de Obras e Serviços - Sr.
Alberto Rodrigues Casalinho e seu
adjunto - Sr. Dovílio Ferrari Filho; a
Secretaria de Segurança Pública

estava representada pelo Sr.
Claudemir José das Neves (adjunto).

A AESA enviou o Sr. Marcondes.
Dentre os empresários estavam os

Srs. Osias, Aparecido e Francesco e
representando a categoria rodoviária
participaram os diretores: Zé Preto,

Erivan, Leandro, Odacir, Ferrari e Ivo.
A PM GARANTE RESPOSTA

IMEDIATA
Os três majores falaram em nome do
Coronel Navarro e garantiram que as
ações da PM serão imediatas. Todos
os presentes citaram dados e fatos

importantes que irão ajudar a PM nas
investigações. Ficou claro que o
principal ponto que emperra o

trabalho da polícia é a falta de dados.
É de extrema importância a

realização do boletim de ocorrência
(BO), esta é a única forma da polícia

saber onde e como deve agir. Os

empresários falaram do tempo
perdido na realização do BO e o

sindicato explicou as dificuldades que
os empresários colocam quando o

trabalhador tem que fazer este
procedimento.

BO MAIS RÁPIDO E SEM FILA
Para amenizar o impasse, o 41º

Batalhão se prontificou em realizar os
boletins de ocorrências da categoria

rodoviária. Isto acontecerá sem filas e
sem espera. Se o motorista ou o

cobrador não puder comparecer, o
BO poderá ser feito por um

representante da empresa ou do
sindicato, mas os dados devem ser
citados corretamente, com o local
exato em que o fato aconteceu.
POLICIAL À PAISANA E

ABORDAGENS NOS ÔNIBUS
Para tentar prevenir a criminalidade
contra a categoria rodoviária, vários

policiais estarão circulando nos
ônibus em trajes comuns. Além disso,
a PM vai realizar várias abordagens

nos coletivos e nos lugares indicados
pela categoria. Pedimos a

colaboração de todos os envolvidos,
inclusive dos passageiros, afinal, esta

luta é de todos nós.

Não podemos esquecer que o comp anheiro Jairo est ava dirigindo e
cobrando, sozinho, sem a ajuda de um cobrador . Por isso, nossa lut a

está mais forte do que nunca. Est amos de olho na Câmara Municip al de
Santo André, aguardando a vot ação do nosso projeto. Afinal...

Dirigir eDirigir eDirigir eDirigir eDirigir e
CobrCobrCobrCobrCobrararararar

Anotem e usem estes telefones: 190 - Polícia Milit ar - 193 - Corpo de Bombeiros
181 - Disque Denúncia - 4426.3041 - 41º BPM/M



NOVOS ELEITOS NA CIPA
Estes são os últimos comp anheiros (as) eleitos (as) p ara exercerem a função de cipeiros (as).

Parabenizamos e desejamos um bom mandato p ara todos.

Transportadora Grande ABC  - Titulares: Gilberto Caetano Pinto, Roberta da Graça Eichemberg, Daniel Gonzaga
de Lima e Juliana Expedita Cajola. Siplentes: Márcio da Silva Brito, Egle Andrade Julião, Leanderson Donizete
Magalhães e Lauri Varella da Silva. Viação Vaz - Titulares: José Ailton P. da Silva e Carlos Alberto S. Matias.

Suplentes: Célio José N. Torres e Wellington Luiz Nogueira. Viação Ribeirão Pires - Titulares: Ederson Ferreira de
Souza e Ângelo Dorizotto Neto. Suplentes: Paulo Amaro de Lima e João Antônio Pereira.  Tucuruvi T ransporte e

Turismo  - Titulares: Roberto Carlos Francisco e Djalma de Souza Oliveira. Suplente: Paulo Henrique Guerra.
Qualix Ambientais  - Titulares: Joaquim Tertuliano de Oliveira, José Rodrigues da Silva, Luiz Francisco Cardoso e

Laudelino Germano da Silva Neto. Suplentes: Josenilton Filomeno de Santana, Marcos Vinicius de Souza e
Anderson de Sousa Costa. Viação Januária  - Titulares: José Divaldo Elias Alves e Fábio Ceccon. Suplentes:

Rubens da Silva e Adaildo de Souza Silva. Auto V iação T riângulo  - Titulares: Kairo Cézar F. de Souza e Antônio
Ivan Domingos da Silva. Suplente: José Cláudio Fernandes. Transpiratininga “Mauá”  - Titular: Francisco Antônio
Santana. Suplente: Amanda de Souza Lima. Redimpex T ransportes - Titulares: José Carlos dos Santos e Cícero

Fidelis. Suplente: Francisco Jonas Figueredo. Viação Santa Paula  - Titulares: Cláudio Cavalcante Melo e João
Batista Rodrigues. Suplente: Romildo Ângelo Costa. Lara Resíduos  - Titulares: Anderlan Silva Santos, Renato de

Oliveira, José Roberto Neves e Luis Fábio da Silba Brito. Suplentes: Sandro Ribeiro da Silva, José Afonso da Silva e
Celso Gonçalves Saturno. Viação Santo Ignácio  - Titulares: Wagner José e Igor Charles. Suplente: Roberto

Rodrigues. Trafti Logística  - Titulares: André Pereira Azevedo e Jerenilton Bonfin Silva. Suplente: Maisa Brito Silva
Souza. Paulista Express T ransportes  - Titulares: Rafael Norberto e Antonio Carlos Macedo Júnior. Suplente: Jean

Roberto Citadini. Viação São Camilo  - Titulares: Antonio O. da Mota e Valquíria Neri dos Santos. Suplentes:
Udijailton Cordeiro da Silva e Ailton Faxina. Cati Rose T urismo - Titulares: Carlos Alberto Peixoto e Edilson José

Padovan. Suplentes: Edson Simão Carlos e Charle Henrique Silva. Transportadora Utinga - Titular: José Vieira da
Silva. Suplente: Gilberto Ferreira da Silva. Tomé Engenharia e T ransportes  - Titulares: Francklin Lemos de Oliveira
e Elizabete Bandeira. Suplentes: Luciano Ambrósio e Otoilton Pereira Bezerra. Turismo Bozzato - Titulares: Vivaldo

Vieira da Silva e José Clóvis Oliveira Leme. Suplentes: Agnaldo Bosnick e Viviane Almeida Borges. Transportes
Santa Maria  - Titulares: Joaquim Miranda dos Santos, Márcio Leite Rovi, Eliane Mendes Araújo e Ronaldo

Rodrigues de Melo. Suplentes: Clóvis Cardoso Júnior, Maurício Leite Rovi e Rosano da Silva Rosa. Júlio Simões -
Titulares: Faustino Joaquim da Paz Filho e Antônio Carlos de Oliveira. Suplentes: Valdir da Silva Santos e Marcelo
Gonçalves de Almeida. Kuba T ransportes  - Titulares: Gilberto Cavalcante Correia e Odair Faria. Suplentes: José
Pereira de Lima e Ari dos Santos. Liquigás  - Titulares: Francisco Viterbino de Souza, Lourenço Alves de Castro

Filho, Edson Ramos Campos e Ednon Paulo Ferreira. Suplentes: Maurício Perez, Armando José Santana e
Anderson Almeida da Costa. Transporte Coletivo Parque das Nações  - Titular: José Anastácio Neto. Suplente:

Eugênio Alves Plácido. Breda T ransportes - Titulares: Leonilson Bispo Silva e Antônio Pimenta de Oliveira.
Suplentes: Edvaldo Ribeiro dos Santos e Daniel Nascimento da Silva. Emparsanco  - Titualres: Antônio Almeida,
Gilberto Medeiros, Geraldo Azevedo Moura e Eliezer A. Silva. Suplentes: Josias Antônio da Silva, José da Silva,
Francisco P. de Carvalho e Agrison Silva da Rocha. Planeta - Titulares: Marlene Souza Santos e Edna da Silva.

Suplentes: Paulo Sérgio Bueno da Costa e Maria de Fátima Cruz. Mesquita T ransportes  - Titulares: Jair Goulart
Siqueira, Ademir Moraes, Cristian Alessandro Gigante e Janete Barreto. Suplentes: Bruno Henrique J. Pazzini, Anna

Maria N. Novas, Quenildo de Oliveira Júnior e Thiago Morelis Teodoro Alves. Ultragáz - Titulares: Francisco
Doreteio da Silva, Rui de Brito Silva, Adriana Ribeiro Nicolau Pianelli e Renato Pereira da Silva. Suplentes: Luciana

Rodrigues, Cícero Araújo da Silva e Gislaine Reis de Oliveira. Transportadora São Bernardo  - Titular: Rozalia
Matos dos Santos. Suplente: Carlos Roberto Ferreira da Silva. Expresso Nova Santo André  - Titulares: Carlos

Alberto Almeida e Rodolfo Donizeti da Silva Ferreira. Suplentes: César Raul Gomes Ferreira e Magno Eloy. Daniel
Raupp T rajano  - Titulares: Tamara Roque Silva e Peterson Aparecido da Silva Santos. Suplentes: Antônio Lara de

Almeida e Valter Aparecido de Mello. Ouro Verde Transportes  - Titular: Edson Malta. Suplente: Erlandes José
Gomes dos Santos. Benfica - T ransportadora T urística - Titulares: Geraldo Aparecido dos Reis e Antônio Carlos

da Silva. Suplentes: Daniel Gonçalves e José Aparecido Leite.

ANOTEM OS ENDEREÇOS E OS TELEFONES DA SEDE E
SUBSEDES

 Sede: Rua Santo André, 435 - V . Assunção - Santo André - Fone: 4433.7988. Subsedes:
São Bernardo/Diadema - Rua Dario Luiz Setti, 63 - Centro - Fone: 4334.6366. São Caet ano
- Rua Profª Maria Macedo, 457 - Centro - Fone: 4224.0440. Mauá - Rua Rio Branco, 494 -

Centro. Fone: 4548.8477. Ribeirão Pires/Rio Grande da Serra - Rua Kaetch Richers, 102 -
Centro - Fone: 4822.71 11.



É de fundamental importância que
todos os companheiros e

companheiras saibam que tanto a
embriaguez alcoólica, assim como a
originada por substâncias tóxicas ou

entorpecentes, tem gerado
problemas graves tanto para o

usuário como para toda a sociedade.
Apesar das dependências, sejam
elas provenientes da ingestão de

álcool, ou quaisquer outras
substâncias tóxicas, serem

reconhecidas como doenças
progressivas e crônicas pela OMS

(Organização Mundial da Saúde), de
acordo com o artigo 482 alínea “f” da

EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA X JUSTA CAUSA
Consolidação das Leis do Trabalho, o

trabalhador que se encontrar em
estado de embriaguez em seu

serviço poderá ser demitido por justa
causa.

Para que não seja mais uma de
tantas vítimas do alcoolismo e outras

drogas, todos os companheiros e
companheiras, que tenham

problemas desta ordem, devem
procurar tratamento especializado e

ajuda de terapia em grupo. Se o
problema persistir sem tratamento,
além de estragar e acabar com sua
própria saúde, sua reputação moral,

você ainda pode ser demitido por

justa causa e sem a maior parte dos
direitos rescisórios, deixando todos

os seus familiares com profunda
tristeza.

O trabalhador não deve ter vergonha
de se abrir e lutar para que seja

tratado, antes que esta lamentável
doença do novo século acabe com
seus sonhos de vida íntegra, sem

que seja necessário chegar ao fundo
do poço, perdendo tudo o que há de

mais sagrado em sua vida, seu
profissionalismo, o seu trabalho e a

boa convivência com seus familiares,
amigos e toda sociedade.

Depto. Jurídico do Sindicato.

INTER-BUS
UNIFORME - UMA NOVELA MEXICANA

A questão dos uniformes virou uma novela mexicana na Inter-bus. A cada
capítulo, os trabalhadores ficam mais irritados e a trama parece não ter fim. O

fato é que a empresa está exigindo que os trabalhadores exerçam suas
atividades uniformizados, mas não está cedendo os mesmos. Há poucos

dias, um motorista foi impedido de trabalhar pela falta do vestuário. Isto é um
absurdo, pois há aproximadamente um ano e meio a Inter-bus não repassa

uniformes para seus trabalhadores, desta forma como eles podem usar?
Para que esta novela finalmente termine com um final feliz, existem apenas

duas formas: ou a empresa entrega imediatamente uniformes para seus
funcionários, inclusive para o pessoal da manutenção e com todos os

equipamentos de segurança, ou esqueça esta história e deixe os
trabalhadores em paz. Diz o ditado popular: “quem não pode com a

mandinga, não carrega patuá”.

VIAÇÃO ABC
DOIS FISCAIS ATRAPALHAM A VIDA DOS TRABALHADORES

Segundo os trabalhadores, se acontecer um pequeno atraso no percurso,
coisa comum no nosso trânsito, principalmente em dias de chuva, o fiscal

Tiago está cometendo o absurdo de proibir os rodoviários de irem ao banheiro
ou mesmo fazerem suas refeições. Isto é inaceitável, pois ninguém é

obrigado a trabalhar “apertado” e com fome. Além disso, ele foi descrito como
mal educado, que xinga e grita com todo mundo. As informações também

apontam que a fiscal Risete está “entregando” a companheirada sem motivo
aparente, humilhando e maltratando por nada. Informamos à empresa que

estamos de olho, inclusive porque o Tiago já é freguês desta coluna. Pedimos
providências imediatas.

BRONCAS DA CATEGORIA
UMA NOUMA NOUMA NOUMA NOUMA NOVVVVVA PEDIAA PEDIAA PEDIAA PEDIAA PEDIATRA NOTRA NOTRA NOTRA NOTRA NO

SINDICASINDICASINDICASINDICASINDICATTTTTOOOOO
Uma nova pediatra
já está atendendo

na sede do
Sindicato.

A Dra. Francisca
Rosângela t ambém

é alergist a e
pneumologist a na área infantil.

A médica está atendendo das 14
ás 18 horas. Ligue e marque a

consult a da sua criança.

MAIS UM HORÁRIO NOMAIS UM HORÁRIO NOMAIS UM HORÁRIO NOMAIS UM HORÁRIO NOMAIS UM HORÁRIO NO
NOSSONOSSONOSSONOSSONOSSO

DEPDEPDEPDEPDEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTOOOOO
JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO.....

O nosso dep artamento Jurídico

cont a com mais um advogado

trabalhist a que irá atender

também nas segundas-feiras

das 14 às 17 horas. Os outros

atendimentos continuam

normalmente todos os dias das

8 às 12 horas.

BOAS NOTÍCIAS...

CONFRATERNIZAÇÃO NO FUTEBOL
Apesar do tempo transcorrido, nós não podemos deixar de parabenizar todos os rodoviários que

participaram do TORNEIO DE FUTEBOL DA CONFRATERNIZAÇÃO. O evento aconteceu nos dias
06 e 13 de dezembro e contou com a presença dos times: Vipe, Tucuruvi, Metra, Sbc Trans, ABC,
ETCD, Ribeirão Pires e Santa Paula. A VIPE foi a campeã, mas a vitória foi de todos que fizeram

parte desta alegria que é o esporte. Parabenizamos a todos os participantes por mais esta
demonstração de união e garra.



8 DE MARÇO - DIA8 DE MARÇO - DIA8 DE MARÇO - DIA8 DE MARÇO - DIA8 DE MARÇO - DIA
INTERNACIONAL DA MULHERINTERNACIONAL DA MULHERINTERNACIONAL DA MULHERINTERNACIONAL DA MULHERINTERNACIONAL DA MULHER

Desde 1975, o 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.
As mulheres da nossa

região sempre se fizeram
presentes nos momentos

mais importantes, na
construção das políticas

sócio-econômicas e
culturais, defendendo os

direitos humanos e a
igualdade de gêneros e
etnias, mostrando-se
persistentes, criativas,

conciliadoras, inteligentes,
multifuncionais. São

infindáveis os atributos
designados a essas

guerreiras incansáveis, que
não desanimam nem

mesmo quando sentem o
peso da exclusão e do

preconceito.
A melhor maneira de

combater o preconceito é
praticar a conscientização,

pois as pessoas
preconceituosas fazem

parte de uma cultura
retrograda que não

conseguiram acompanhar
a evolução dos tempos.

Essas pessoas necessitam
da nossa compreensão e

tolerância, afinal,
problemática é quem não

sabe conviver com as
diferenças.

Cleide Etelvina T ameirão
Diretora do Sindicato e

coordenadora do Coletivo de
Mulheres Rodoviárias e da CUT

ABC.

MULHERES RODOVIÁRIAS NA LUTA

A violência contra mulheres é a maior preocupação de saúde e direitos humanos. As
mulheres podem ser vítimas de abuso físico ou mental em seus ciclos de vida, como
por exemplo, na infância, adolescência, durante a fase adulta e até mesmo na velhice.
Enquanto a violência tem graves consequências de saúde para os que a sofrem, é ao

mesmo tempo um problema social que outorga uma resposta imediata e coordenada de
múltiplos setores.

A maioria dos estudos sobre a violência contra a mulher indica que os crimes de
violência  são quase exclusivamente cometidos por homens. O maior risco para as

mulheres parte de homens que elas conhecem. Mulheres e crianças são mais
frequentemente vítimas de violência dentro da própria família e entre seus parceiros

íntimos. Esta luta é árdua. V amos arregaçar as mangas para dizer não a esta atrocidade.

Um grande número de setores da categoria já deu início à Campanha Salarial/2010. Em
março, temos data-base dos companheiros da Limpeza Urbana e dos motoristas de

veículos até 28 lugares do Turismo/Frete (Vans). Neste ano nós estamos apostando na
mobilização total dos trabalhadores, através da organização por setor e por empresa.

 Vale lembrar que em maio temos o maior número de setores em campanha (urbano/frete/
carga/diferenciado/cegonha/comércio/indústria/bebidas/concreto). Uma boa parte já

realizou assembléia de aprovação de pauta. Estamos esquentando os motores e vamos
acelerar até a vitória. Todos à luta!

AAAAA
ViolênciaViolênciaViolênciaViolênciaViolência
contra ascontra ascontra ascontra ascontra as
mulheresmulheresmulheresmulheresmulheres


