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O DESRESPEITO DO EMPRESÁRIO
DA GUARARÁ/SÃO JOSÉ LEVOU
OS TRABALHADORES À GREVE...

As inúmeras irregularidades, o

atraso no pagamento do vale,

a demissão de um cipeiro, o

Fundo de Garantia dos

trabalhadores que não é

depositado desde outubro

passado, levaram os

trabalhadores à greve. A

paralisação ocorreu das 02

horas de terça (22/09) até às

10 horas de quarta, 23/09.

Na primeira negociação, o

empresário se comprometeu

a sanar as irregularidades,

mas logo na sequência

desrespeitou o acordo, tentou

tumultuar o movimento

pacífico e dificultou qualquer

entendimento que colocasse

fim à paralisação. Na manhã

da quarta, os trabalhadores

realizaram uma assembleia na

sede do Sindicato e

resolveram retornar ao

trabalho para cumprir a

determinação de uma

Liminar, às 16 horas estava

marcada uma conciliação na

Gerência Regional do

Trabalho e Emprego (antiga

DRT), mas o empresário não

apareceu!

O DESRESPEITO DO EMPRESÁRIO
DA GUARARÁ/SÃO JOSÉ LEVOU
OS TRABALHADORES À GREVE...

trabalhadores resolveram

retornar ao trabalho para não

prejudicar os usuários, mas o

departamento jurídico do

Sindicato vai entrar com um

processo no Ministério

Público contra o

“responsável” destas

empresas. Vejam mais

informações na página 4 do

nosso jornal.Diante de tanto descaso, os



SINDICATO VAI
À LUTA CONTRA

AS MULTAS
ABUSIVAS DA

METRA

O companheiro Kalifa, diretor da nossa

entidade, conseguiu reverter inúmeras

multas abusivas que estavam

ameaçando o emprego de diversos

companheiros da Metra (corredor

Diadema). Para dar fim a estas injustas

punições aos motoristas, ele fez uma

reunião com o Secretário de

Transportes de Diadema, José Carlos,

também com a participação do gerente

da Metra, Fernando Belarmino. As

multas foram canceladas e a justiça

realizada. Parabéns a todos!

DIRIGIR
E

COBRAR
A nossa diretoria está de olho e não está dando

trégua aos “espertinhos”. Os empresários arrumaram
uma nova fórmula para acabar de vez com os

cobradores e cobradoras nas catracas. Eles estão
dando folgas nos finais de semana e colocam os

ônibus convencionais para “rodarem” sem ninguém
na catraca. Todos sabem que estamos em uma luta

feroz para assegurar o emprego dos cobradores (as) e
acabar de vez com a dupla função de quem dirige e
cobra. Desta forma, aceitem as folgas de finais de

semana, mas fiquem de olho e não deixem de
comunicar esta falcatrua ao Sindicato.

Se os convencionais saírem sem
cobrador ou cobradora, nós vamos

parar!

ESTAMOS DE OLHO NOS ÔNIBUS
CONVENCIONAIS SEM COBRADOR

NO SÁBADO, 19 DE SETEMBRO, O
SINDICATO ESTEVE PRESENTE NA VIAÇÃO

GUAIANAZES E NAS LINHAS B21, T16 E
T23, NENHUM ÔNIBUS CONVENCIONAL

SAIU SEM COBRADOR.

NOVAS PROMOÇÕES
NA VIAÇÃO VAZ

Três motoristas foram promovidos na

Vaz: Givaldo Ferreira da Silva, Rubens da

Silveira e Silva e Ricardo Donizete

Silvério.

 O companheiro Diego Marchetti Soares

- Auxiliar de Serviços Gerais - também

foi promovido para Motorista.

Parabéns companheirada, vocês

merecem tudo de bom!

CNTTL/CUT
A nova diretoria da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em

Transportes da CUT (CNTTL/CUT)
realizou na terça, 15 de setembro, a
primeira reunião na sede da CUT/DF

(Brasília), para discutir diversos temas de
extrema importância para os

trabalhadores em transportes de todo
País, e definir encaminhamentos ao 12º

CONCUT, que será em outubro. A
categoria da nossa base foi representada

pela companheira Cleide, diretora da
nossa entidade.

Foto: Viviane Barbosa/Midia Consulte

62 ANOS DE
SINDICATO

No dia 17 de outubro, o nosso Sindicato

completa 62 anos de existência. O

Sindicato dos Rodoviários do Grande

ABC foi fundado em 1953, mas até 1978

estava nas mãos de uma diretoria

completamente ligada ao setor patronal.

Em 1979, um conjunto de trabalhadores

resolveu arrancar a entidade dos pelegos

e lutar para dar mais dignidade à

categoria (o companheiro Chicão, alguns

diretores e companheiros que ainda

estão em serviço, faziam parte deste

grupo). Estes rodoviários ficaram

conhecidos como "Turma do Chapéu de

Bico" (o nome do nosso Jornal é uma

homenagem a estes companheiros).

Lutamos, resistimos e aqui estamos

construindo a história de uma categoria

de luta e muita garra.
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 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 será na sexta, 09 de

outubro.

Quem não puder vir na nossa sede no

UM DIA MARAVILHOSO DA FAMÍLIA
RODOVIÁRIA DA SUZANTUR, NA NOSSA

COLÔNIA DE FÉRIAS EM CARAGUATATUBA...

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...



Apesar do nosso movimento,
as empresas Guarará/São José
continuam desrespeitando os

direitos e a dignidade dos
trabalhadores. Na edição

passada do nosso jornal, nós
publicamos diversas

irregularidades que não foram
solucionadas. Nesta edição

traremos mais algumas,
confiram...

Quando as irregularidades
dizem respeito à segurança
dos trabalhadores, como a

falta de uniforme, botas etc.,
como vem acontecendo

nestas empresas, a cipa é
quem cobra dos responsáveis,
mas quando os responsáveis
não atendem a cipa, também

como vem acontecendo
nestas empresas, o Sindicato
é quem vai tomar à frente e ir

GUARARÁ/SÃO JOSÉ

EXIGIMOS DIGNIDADE!
GUARARÁ/SÃO JOSÉ

EXIGIMOS DIGNIDADE!
pra cima das empresas.
Esclarecemos que a cipa

trabalha em conjunto com o
Sindicato, doa a quem doer!

A questão da volta do caixa à
noite já virou caso de

Ministério Público, o Sindicato
fez a denúncia e o Ministério

acatou. Está absurda a
situação na entrega da féria, o
trabalhador conta o dinheiro,

coloca na urna à noite a
quantia exata e certa,

ninguém confere e no outro
dia é surpreendido com a

falta de alguma quantia. Isto
acontece todos os dias e com

todos. Será que todos os
cobradores erram? Será que
quando os empresários ou

chefes vão ao banco, eles não
conferem o dinheiro que
sacaram? É necessária a

imediata volta do caixa
noturno, pois não dá mais

para os cobradores arcarem
com a “safadeza” de alguns

“espertinhos”.

A denúncia que vamos fazer
agora nos deixa abalados, pois

acreditamos que todos os
trabalhadores são iguais,

sejam eles da limpeza até o
último escalão. Todos

merecem o nosso respeito,
mas infelizmente algumas
pessoas acreditam que são

melhores que as outras, que
seus cargos conferem o
direito de discriminar,
subjugar, perseguir e

maltratar. Acreditam que
estão a mando dos

empresários e que, a partir
daí, podem tudo. Eles

esquecem que junto deles

estão pais e mães de família,
funcionários como eles que

merecem dignidade e
respeito.  Deixamos claro ao

Gilberto, a Helenice e ao
Cebolinha que o Sindicato não

persegue ninguém, nós
estamos denunciando a
atitude de vocês, mas

acreditamos que este nosso
recado vai ser um “alerta”
quando vocês estiverem à
frente de seus colegas de

trabalho. Queremos justiça!

Quanto às empresas,
esperamos que todas as

irregularidades citadas nesta e
na edição anterior sejam

sanadas. Resolvam os
problemas e evitem maiores

transtornos. Estamos atentos,
entrando com um processo e

de olho!

Companheirada da Guarará e São José vejam ao
lado a “Ata de Ausência” feita pelo Gerente

Regional do Trabalho e Emprego de Santo André.
Confiram o que diz a Ata e vejam que não estamos

sozinhos nesta luta que é justa e necessária.
Acompanhem um trecho...

“Iniciado os trabalhos, fica o mesmo prejudicado
mais uma vez pelo não comparecimento da
Empresa, fica aqui demonstrada a falta de
interesse da mesma em resolver o conflito

existente, mostrando uma postura arrogante e
autoritária de seus representantes legais.

Esta ata será incorporada ao processo já existente,
objeto de ação fiscal por parte do Ministério do
Trabalho e Emprego e o Ministério Público do

Trabalho será informado”.

Companheiros e companheiras da Guarará/São José, nós
vamos informando o andamento do Processo. Qualquer

problema que houver na empresa comuniquem
imediatamente os cipeiros e o Sindicato. Não vamos
tolerar nenhuma perseguição ou qualquer desconto

abusivo ou referente à greve. Fiquem atentos e aguardem
novas informações.


