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OS RODOVIÁRIOS DO
GRANDE ABC DECIDEM
MANTER A ESTRUTURA

DO SINDICATO...

Com organização, união e uma incrível consciência política/sindical, os Rodoviários do Grande

ABC concordaram em manter a estrutura do Sindicato, aprovando o pagamento da

contribuição e do imposto sindical. A assembleia aconteceu na quarta, 21 de fevereiro, na

sede da entidade, junto com a aprovação das pautas de reivindicações dos inúmeros setores

que têm data-base em 1° de maio. Confiram nesta edição as manobras do governo Temer e

dos empresários para desmobilizar e acabar com os sindicatos no Brasil.

OS RODOVIÁRIOS DO
GRANDE ABC DECIDEM
MANTER A ESTRUTURA

DO SINDICATO...



8 DE MARÇO - PARABÉNS A TODAS ÀS MULHERES,
GUERREIRAS DA GRAÇA E DA GARRA.

Estas são algumas das mulheres
trabalhadoras em Transportes do

Grande ABC, que estão participando
ativamente da história de luta por

igualdade e autonomia.
Eu, enquanto representante das

mulheres dessa categoria, fico feliz em
representá-las em todos os espaços
possíveis, como a CUT, Federação,

Confederação, Conselhos, Conferências,
Seminários e principalmente fazendo
indicações para que as trabalhadoras
participem de cursos de capacitação,

valorização e empoderamento
feminino.

Se quisermos lutar por um país mais
justo e igualitário, a nossa principal

arma é o conhecimento.

 O nosso Sindicato tem parceria com a
ONG Proleg (Promotoras Legais

Populares), sendo assim as mulheres da
categoria podem fazer o curso totalmente

gratuito, que começou na quarta, 28 de

EXTREMA ATENÇÃO ÀS MULTAS!
Motoristas, mais uma vez pedimos extrema atenção em relação às multas. Estamos tendo

muitos problemas com a reincidência, ou seja, o valor da multa multiplicado. Tem
motorista pagando um absurdo. Lembramos também que perder a carteira de motorista

pode levar ao desemprego, pois a partir de novembro passado, os motoristas que
atingirem 20 pontos na carteira, no período de um ano, serão suspensos por 06 meses.
Até então, a suspensão era de 01 mês. Para os infratores reincidentes, que atingirem os

20 pontos pela segunda vez no período de 12 meses, terão a segunda suspensão mínima
de 08 meses, podendo chegar até 02 anos, dependendo da gravidade da situação.

Vejam o que diz o Código de Trânsito se os veículos
estiverem no nome da empresa...

Artigo 257 As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao
embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e
deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste

Código.

§ 7º Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá
quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em

que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável pela infração.

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do
infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa
ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa
multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses.

O PREÇO DO
EXAME

TOXICOLÓGICO
NO SINDICATO

CONTINUA MUITO
MAIS BARATO

QUE EM OUTROS
LUGARES...

R$ 220,00 –
PARA SÓCIOS

R$ 230,00 – PARA

NÃO SÓCIOS.

Atenção

Os interessados devem ligar na sede ou
subsedes. É necessária a cópia da CNH
(Carteira Nacional de Habilitação) e a
Carteirinha de Sócio do Sindicato. Os

nãos sócios também poderão realizar o
exame, mas com um preço

diferenciado.

Desejo que o mês de março seja para todas e todos um período de reflexão, por todas as lutas e conquistas.

Cleide Tameirão

fevereiro e irá terminar em 28 de
novembro. O curso está acontecendo no

Consórcio Intermunicipal, às quartas-
feiras das 18h30 às 21 horas. Maiores

informações me procurem.



APOSENTADORIA - A
PRÓXIMA VÍTIMA...

Diante dos desmandos deste

desgoverno, a aposentadoria é a

próxima vítima do golpe. Eles afirmam

que a previdência está falida, mas o que

vemos são mais mentiras criadas para

enganar a sociedade e desrespeitar os

trabalhadores e trabalhadores do nosso

País. Se a “reforma da previdência” for

aprovada, vamos morrer trabalhando.

As mudanças que o Temer e seus

lacaios estão querendo são absurdas,

mas diante deste “toma lá da cá” só

vamos mudar este trágico destino se

houver realmente uma mobilização

geral no Brasil. Vamos continuar com as

mobilizações e mostrar que o povo está

de olho na classe política. Fiquem

espertos, pois na hora do voto

estaremos nos lembrando da posição

de cada um perante nossos direitos.

Estamos em defesa da classe

trabalhadora, da liberdade e da

democracia e contra todas as medidas

econômicas restritivas anunciadas pelo

governo.
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Na segunda, 19/02, a classe trabalhadora foi mais uma
vez às ruas. No mesmo dia o governo Temer anunciou
que não vai votar a Reforma da Previdência neste ano. O
motivo declarado é que a lei brasileira proíbe a aprovação
de emendas à Constituição enquanto estiver acontecendo

intervenção federal no Rio de Janeiro, que está previsto
para durar até 31 de dezembro.

Mas, vamos nos manter unidos e organizados, pois
vencemos uma batalha, mas ainda não vencemos a
guerra. Segundo o governo, a reforma está apenas

suspensa, mas continua na pauta e será prioridade assim
que for resolvido o problema da intervenção.

NOSSA LUTA ESTÁ MAIS FORTE DO QUE NUNCA.
UNIDOS E ORGANIZADOS ATÉ A VITÓRIA FINAL!



Na assembleia de quarta/21, o companheiro Chicão e sua diretoria, explicou aos presentes que o governo Temer, junto com os
empresários, está querendo acabar com os sindicatos, minando as fontes de recursos que mantém as estruturas sindicais. Na

ideia deles, acabar com o imposto sindical seria como dar um tiro de misericórdia nas entidades, pois todos sabem que sindicato
não fabrica nada, não vende nada e que só consegue sobreviver financeiramente com as contribuições que vem dos

trabalhadores da categoria.

No nosso caso, para manter a Colônia de Férias, três subsedes, o médico, os advogados, cabeleireiro e manicure, massagista,
psicóloga, convênio odontológico e todos os funcionários que formam esta grande “Casa”, precisamos de uma receita que nem

de longe chega perto da soma das mensalidades dos associados. Desta forma, temos que manter o pagamento das
contribuições, inclusive do imposto sindical.

A Assembleia foi Geral, com a
participação de rodoviários de todos
os segmentos da categoria, pois esta

questão diz respeito a todos. O
assunto foi discutido depois da

assembleia que aprovou as pautas
de reivindicações dos setores:

Turismo/Fretamento, Carga Geral,
Zero Quilômetro, Concreto,

Indústria e Bebidas. A
companheirada do setor Urbano veio
pra participar apenas da assembleia
de discussão das contribuições, pois

a partir deste ano, a data base do
setor é em novembro.

Nós tivemos a presença de companheiros de outros sindicatos
e de políticos comprometidos com a classe trabalhadora.

Juntos com os Rodoviários, eles concordaram que não
podemos deixar que um governo, que não tem nenhum

compromisso com a classe trabalhadora, faça mudanças sem
consultar as Centrais, Federações, Confederações e Sindicatos
que realmente representam os trabalhadores do País. Como
podemos aceitar o fim das estruturas sindicais? Lembramos

que muitos benefícios que os sindicatos oferecem são
responsabilidades do próprio governo, que não cuida nem de
longe dos deveres básicos com a população em geral. Temos

que estar mais unidos do que nunca.

PARABÉNS RODOVIÁRIOS, MAIS UMA VEZ VOCÊS REAFIRMARAM COM
GARRA E COMPROMISSO A HISTÓRIA DE LUTA DESTA CATEGORIA!

UMA ASSEMBLEIA DE GARRA NA NOSSA SEDE...


