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DOLLY

A EMPRESA NÃO PAGOU OS IMPOSTOS E OS
TRABALHADORES ESTÃO PAGANDO O PATO!

Existe um ditado popular que
diz “a corda sempre arrebenta

do lado mais fraco” e
infelizmente foi isto que

aconteceu com os
trabalhadores da Dolly.

O calvário destes pais e mães
de família começou no início
do mês de maio, quando o
empresário foi preso e as

contas da empresa bloqueada.
Segundo a Justiça, o dono da
Dolly deve quatro bilhões em

impostos. Oito dias depois
soltaram o empresário, que se
diz vítima de um golpe do seu
contador e da multinacional
responsável pela marca Coca

Cola.

Para nós, não interessa quem
é o verdadeiro culpado, pois

quem está pagando as contas
são os trabalhadores que

estão sem salários e à mercê
do fantasma do desemprego.

Não estamos também

discutindo os trâmites da
Justiça, mas queremos que os
meritíssimos juízes entendam
que o pai ou a mãe de família

depende do salário pra colocar
o pão na mesa. As contas não
ficam esperando o resultado

de um julgamento que poderá
durar anos.

Além disso, até o fechamento
desta edição, a empresa já

havia demitido uma grande
parte dos trabalhadores. O

que vai ser deles sem os
pagamentos devidos e as

verbas rescisórias?

Senhores e Senhoras da Lei e
empresário, não é possível a

situação continuar desta
forma. Coloquem a mão na
consciência, os olhos nos

livros e arrumem uma forma
de fazer a verdadeira justiça

com os trabalhadores.
Estamos no aguardo!



SOLIDARIEDADE
Quando pensamos em Rodoviários,

não podemos pensar apenas em

motoristas, cobradores, ou

trabalhadores da manutenção em

geral. Temos sempre que lembrar que

atrás de uma profissão, temos homens

e mulheres, pais e mães de família,

filhos e filhas, cidadãos que estão

também a serviço do bem. Parabéns

companheiro, que a sua solidariedade

se multiplique e atinja a todos que

estão a sua volta. Valeu!

Começou na segunda (18/06), o pagamento
do PIS/PASEP para quem tem a partir de 57

anos. Têm direito a esse dinheiro os
trabalhadores dos setores públicos e

privados, que contribuíram para o PIS ou
para o PASEP até 04 de outubro de 1988 e

que não tenham resgatado todo o saldo.
Quem passou a contribuir após essa data

não tem saldos para resgate.

DE ONDE VEM O PIS/PASEP

Os fundos do PIS e do PASEP funcionaram
de 1971 a 1988 e davam direito ao

trabalhador de receber o rendimento das
cotas e sacar o dinheiro em caso de
aposentadoria, doença grave ou ao

completar 70 anos.

A partir de outubro de 1988, após a
promulgação da Constituição, a

arrecadação do PIS/PASEP passou para o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que
paga o seguro-desemprego e abono salarial

e para o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES), que faz empréstimos às empresas.

Em meio à mudança, muitos que tinham
direito ao dinheiro não sacaram os

recursos. Por isso, foi ampliado o limite de
idade e estipulado calendários para

incentivar os saques e injetar dinheiro na
economia.

COMO CONSULTAR O SALDO

As contas do PIS, vinculadas aos

DE OLHO NO PIS/PASEP

Os saques para aposentados, pessoas
com idade a partir de 60 anos e herdeiros

de trabalhadores falecidos continuam
liberados, sem necessidade de calendário

de pagamento.

trabalhadores do setor privado, são
administradas pela Caixa Econômica

Federal. Portanto, os interessados devem
procurar esse banco para informações e

para saques. O trabalhador poderá verificar
se tem saldo a receber através do site do
banco, no endereço - www.caixa.gov.br/

cotaspis.

Já as contas do PASEP, vinculadas aos
servidores públicos civis ou militares, são

administradas pelo Banco do Brasil e é esse
banco que esses trabalhadores devem

procurar para informações e para os saques
- www.bb.com.br/pasep.

PAGAMENTOS

A DIRETORIA DO SINDICATO SEMPRE PRESENTE!
PERALTA

METRA

TERMINAL SANTO ANDRÉ

SÃO CAMILO



PARABÉNS AOS NOVOS ELEITOS DA CIPA
Viação Guaianazes – Titulares: Henrique A.S. Rodrigues e Eric Moura de Azevedo. Suplentes: Rafael da Silva e Roque da Silva.

Transportadora Turística Benfica – Titulares: Marisete de Santana e Marcos Vinicius Sebriani. Suplentes: Marcos Antônio da Silva e
Claudir Agostinho. Viação São Camilo – Titulares: José Maria da Silva e José Maria Xavier. Suplentes: Gerson Felix de Lima e Manoel

Mendes da Silva. EAOSA – Titulares: Everaldo de Souza e Sebastião Marques de Oliveira. Suplentes: Feliciano Batista da Silva e Everton
Alberto Pinto. Transportadora Ajofer – Titulares: Diogo Felipe Pinhão e Edson Braz da Silva. Suplente: Pedro Eduardo e Vicente Moreira

dos Santos. Emparsanco – Titulares: José Luís da Silva, Moacir Alves Martins, Fernando José da Silva e Leandro Dias Florêncio. Suplentes:
Douglas José Gonçalves, Adriana Pereira Diane e Aluízio da Silva Ramos. VIPE – Titulares: Rogério Aparecido Loz e Gustavo Valverde de

Lacerda. Suplentes: Rui Magno do Prado e José Alexandre Barbosa Filho. ETURSA – Titulares: Djalma Josino da Silva e Damião Quaresma
Paulino. Suplente: Maria Senhora R. Santos. Transzero – Titulares: Marcos R. Diniz Kurox e Irenilton Francisco Xavier. Suplentes: José

Moreira Nogueira e Otoniel Diogo E. Melo. Tquim Transportes – Titulares: Jefferson S. Gonçalves e Adenizio S. Miranda. Suplentes: Luiz
Fernando do Carmo e Francisco Avelar S. Santos. Videira Transportes – Titulares: José Giacomino Filho e Manoel de Jesus Ferreira.

Suplentes: Juliana Ribeiro Romoli e Cássio Rodrigo Soares Machado. Sandefer Ferro e Aço – Titular: Gustavo Vilela Muniz. Suplente –
Josenei Alves Pereira. Engemix – Titulares: Aldo Caetano da Silva e Gelkis de Almeida Tarcino. Suplentes: Robson Hugo de Souza e Fábio

Pereira de Siqueira. METRA – Titulares: Givaldo João de Deus, Maria Amanda Furtado Medeiros, Lucivania Gonçalves Brasil, Maria
Rocileide Alves da Silva e Priscila P. de Lima Oliveira. Suplentes: José Roberto Trintin, Jobson Gonçalves Rocha, Edinaldo de Almeida

Fernandes, Adriano Ferronato Alvares e Alexandre H. O. Siqueira. Tegma Gestão Logística – Titulares: Marcos Murilo Macedo e Etiene
Soares Figueiredo. Suplentes: Francisco Lopes de Souza e Nelson Caffaro.

FUTEBOL DOS RODOVIÁRIOS NO SEST SENAT...

Unir o útil ao agradável é tudo que precisamos para ter
uma vida melhor e mais saudável. Foi isto que

aconteceu no final de maio na categoria. O Sest Senat
cedeu o espaço, os rodoviários se organizaram e o

resultado foi mais um campeonato de futebol muito
legal. Parabenizamos a todos que participaram,
lembrando que neste “jogo” o importante não é

vencer, mas sim comparecer. Valeu companheirada!

O TIME DA SBCTRANS FICOU EM 1° LUGAR. O TIME DA METRA CONQUISTOU O 2° LUGAR.

PARA OS TREINOS, OS
COLETES E AS BOLAS

FORAM CEDIDOS PELO
SINDICATO.

O TIME DA TRANS BUS GARANTIU O 3° LUGAR. O TIME DA TEGMA FICOU EM 4° LUGAR.
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A empresa Alitur Aliança de Turismo, que trabalha com
transportes de bebidas, perdeu o contrato com a “tomadora de
serviços” e encerrou suas atividades em 30 de abril deste ano.
Noventa e dois trabalhadores perderam seus empregos e ainda

enfrentaram o desespero de ficar sem nada, pois a empresa
alegava que não tinha condições de cumprir com as

indenizações da companheirada.

O Sindicato foi acionado e depois de algumas assembleias ficou
decidido que o nosso departamento jurídico entraria com uma

Ação Coletiva. A audiência aconteceu na quarta, 13 de junho, na
4ª Vara de Trabalho de Santo André, onde os trabalhadores

ganharam a ação.

ALITUR – TRABALHADORES GANHAM NA JUSTIÇA
E RECEBEM AS VERBAS RESCISÓRIAS...

Ficou determinado o pagamento integral de tudo o que era devido a cada um e graças à união dos Trabalhadores com o
Sindicato, todos já estão recebendo cada centavo que têm direito. Também poderão sacar o Fundo de Garantia e dar entrada no

seguro-desemprego. Parabenizamos a todos pela união, organização e garra.

MOTORISTAS – MUITA ATENÇÃO COM AS MULTAS...

Vinte pontos na carteira trarão
seis meses de suspensão. Desde

novembro passado, os
motoristas que atingirem vinte
pontos na carteira, no período
de um ano, serão suspensos
por seis meses. Até então, a

suspensão era de um mês. Para
os infratores reincidentes, que
atingirem os vinte pontos pela

segunda vez no período de doze
meses, terão a segunda

suspensão mínima de oito
meses, podendo chegar até dois
anos, dependendo da gravidade

da situação.

MOTORISTAS DE

ÔNIBUS, CARRETAS E

CAMINHÕES PODEM

ANTECIPAR CURSO DE

RECICLAGEM PARA

EVITAR SUSPENSÃO

DA CNH...

 Evitem as multas e
atenção dobrada nos

pontos. Não esqueçam
que a CNH é o seu

instrumento de trabalho.

já determinado pela legislação
federal, explica o

Departamento de Trânsito de
São Paulo (DETRAN/SP). A
grade curricular abrange

legislação de trânsito, direção
defensiva, noções de primeiros

socorros no trânsito e
relacionamento interpessoal.

agosto de 2015, mas muitos
ainda desconheciam esta

medida.
De acordo com o Ministério das
Cidades, a possibilidade de fazer

a reciclagem antecipada vale
apenas para habilitados nas

categorias C, D e E (caminhões,
ônibus e carretas) que tiverem

o registro de atividade
remunerada em sua CNH. As

categorias A e B (motos e
carros) não foram

contempladas.
O conteúdo das aulas será o

mesmo do curso de reciclagem

Para evitar a perda da carteira
de habilitação e, em

consequência, o emprego, os
motoristas profissionais devem

antecipar o curso de
reciclagem, assim que

atingirem catorze pontos. A
regra existe desde




