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EM DEFESA DO EMPREGO, DA APOSENTADORIA E DOS DIREITOS

TRABALHISTAS. CONTRA OS AUMENTOS ABUSIVOS, INCLUSIVE

DOS COMBUSTÍVEIS. PELO FIM DA PERSERGUIÇÃO POLÍTICA

CONTRA O COMPANHEIRO LULA!

O COMPANHEIRO CHICÃO SEMPRE À
FRENTE NAS LUTAS DA SUA CATEGORIA...

Na sexta, 10 de agosto,
a classe trabalhadora se

mobilizou contra os
abusos deste governo

ilegítimo, que vem
destruindo todos os

direitos conquistados
com luta e suor ao longo

destes tempos.
Inclusive, os direitos de
liberdade, afinal, estão

mantendo preso o
companheiro Lula sem

provas concretas. Lula é
inocente de todas as

acusações, com a única
culpa de ter lutado pelo

povo e ao lado do povo.
A elite não vai perdoar

este “crime” nunca,
lançando junto à mídia

corrupta, acusações
infundadas e absurdas.

Enquanto o País caminha
na corrupção, no “toma
lá, da cá”, o presidente

do povo permanece
encarcerado. A elite
aplaude, os idiotas

repetem as acusações
portando-se como

papagaios treinados pela
extrema direita. Diante

disto tudo, a classe

trabalhadora, os
verdadeiros brasileiros,
luta pela liberdade de

escolha.

Inúmeras manifestações
aconteceram em todo

País no dia 10 de agosto.
Mas, não vamos parar

por aí. Exigimos um
basta de

desemprego, de
aumento do preço do
gás de cozinha e dos

combustíveis, de
retirada de direitos da
classe trabalhadora, de

privatizações e de

perseguição ao ex-
presidente Lula.

Fechamos mais uma
edição e o companheiro
Lula ainda estava preso.
Até que ele seja solto,

nós estaremos
protestando em cada

canto do Brasil.

BASTA!



Nos dias 25 e 26 de julho, mulheres sindicalistas do Brasil todo se reuniram para celebrar o “Dia
Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha” e dar apoio ao companheiro Lula que ainda se
encontra injustamente preso. As companheiras discutiram a situação da mulher negra no mundo

do trabalho e sindical e, organizadas pelas secretarias de Combate ao Racismo e da Mulher
Trabalhadora da CUT Nacional, levaram também solidariedade ao ex-presidente, que permanece
como preso político há quatro meses, numa sala da sede da Superintendência da Polícia Federal.

A nossa categoria foi representada pelas companheiras: Cleide Etelvina Tameirão (diretora da
nossa entidade) e Valquíria Neri dos Santos (motorista da São Camilo). Aqui vão os nossos

parabéns a todas estas incríveis mulheres...

MULHERES SINDICALISTAS EM APOIO AO
COMPANHEIRO LULA...

Entre o final de julho e o primeiro de agosto, os trabalhadores de
duas empresas do setor do Carga, junto com a nossa diretoria,

mostraram organização e garra e conseguiram fechar seus Acordos
Coletivo de Trabalho, com determinação e conquistas.

A companheirada da Santos Brasil chegou a paralisar as atividades
da empresa por algumas horas (26/07). Os companheiros da Log 20

entraram em Estado de Greve que perdurou até o momento da
assembleia que aconteceu na quarta, 01 de agosto.

Queremos parabenizar estes trabalhadores e trabalhadoras, que
apesar da situação caótica que estamos enfrentando neste País, eles

escolheram a fibra que fez dos Rodoviários, uma verdadeira
categoria de luta. Valeu companheirada!

GARRA E ORGANIZAÇÃO NO SETOR DO CARGA

TRABALHADORES DA LOG 20

Na terça, 07 de agosto, a Lei
Maria da Penha completou
12 anos. Em comemoração,
todos os Coletivos ligados à

CUT se reuniram no Sindicato
dos Bancários do ABC e a

companheira Cleide deu uma
palestra lembrando os

pontos mais importantes
deste avanço na luta das
mulheres. Está valendo a

união companheirada!

TRABALHADORES DA SANTOS BRASIL

LEI MARIA DA
PENHA



TORNEIO E PREMIAÇÃO NO SEST SENAT...
Torneio de futebol realizado no domingo, 29 de julho, nas dependências do SEST
SENAT ABC, entre empresas de transportes rodoviários da região, em
homenagem ao Dia do Motorista. Participaram do torneio trabalhadores da
METRA, SBCTRANS, EAOSA, SUZANTUR Santo André e SUZANTUR Mauá. Nesse
torneio a equipe da METRA foi a campeã, vencendo a Suzantur Mauá pelo placar
de 4x2 em um jogo emocionante. No evento, também foi entregue os troféus e
medalhas para a equipe campeã da copa SEST SENAT ABC 2018, que foi a equipe
da SBCTRANS e que teve também o artilheiro da competição e o goleiro menos
vazado. Parabéns a todos os participantes e presentes no evento!

O TIME DA SBCTRANS RECEBENDO O TROFÉU E AS MEDALHAS

DA COPA SEST SENAT.

O TIME DA METRA CONQUISTOU O 1° LUGAR DO TORNEIO
DO DIA DO MOTORISTA.

A JARDINEIRA DA SBCTRANS EM EXPOSIÇÃO E A NOSSA
DIRETORIA EM HOMENAGEM AO SEU MOTORISTA, SR.

LAUDELINO GIMENES (LAU), QUE TÊM 61 ANOS DE PROFISSÃO.
NA FOTO TAMBÉM O COMPANHEIRO JOÃO DA CRUZ

NASCIMENTO (PEZÃO), COM 39 ANOS DE VOLANTE.

O nosso Sindicato, através do nosso diretor João “Papa-Léguas”, tem organizado diversos eventos que visa melhorar a saúde
mental do trabalhador, além de ajudar diversas “Casas” que cuidam da recuperação de pessoas ligadas ao vício. Estes “encontros”
da família rodoviária estão trazendo alegria, descontração, cultura e imensos benefícios físicos e emocionais aos nossos
trabalhadores e seus familiares. Parabenizamos a todos pela iniciativa e participação.

Na sexta, 27 de julho - Dia
Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho - o

companheiro também
representou o Sindicato no
“Encontro de Cipeiros” que
aconteceu no Sindicato dos

Metalúrgicos do ABC. No
Encontro os participantes

debateram três temas:
“Acidentes de Trabalho, de

quem é a culpa!”, “Os
impactos da reforma

trabalhista no adoecimento e
acidente de trabalho” e “A
saúde do trabalhador no

Grande ABC”. Está valendo à
luta companheirada!

CASA DE RECUPERAÇÃO “ALCANCE
VITÓRIA”.

SAMBA BENEFICENTE - A ENTRADA É REVERTIDA PARA AS
“CASAS DE RECUPERAÇÃO”.

SAÚDE, DIVERSÃO E SOLIDARIEDADE...
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SINDICATO SEMPRE PRESENTE NA NOSSA BASE
TRABALHADORES DA SUZANTUR

NA LUTA POR MELHORES
CONDIÇÕES DE TRABALHO...

Graças ao engajamento dos companheiros
da Suzantur com o Sindicato, foi resolvido o

problema da “botoeira” que estava
causando estresses aos motoristas.
Parabenizamos a todos pela garra,

lembrando que a nossa união é a nossa
força. Valeu!

Nossa diretoria fez um “giro” na madrugada, na manutenção da Suzantur. O
importante é estarmos atentos para que tudo flua da melhor maneira possível.

OS TRABALHADORES DA
METRA - NO TERMINAL
JABAQUARA - TAMBÉM

RECEBERAM A VISITA DOS
NOSSOS DIRETORES...

Saber detalhes do dia-a-dia, tentar
resolver os problemas e confraternizar,

faz parte do cotidiano da nossa
diretoria. Unidos somos fortes!

Nossos
diretores de

Mauá/
Ribeirão

Pires
também

estão sempre
na luta com

os
rodoviários
da região. Está valendo a garra companheirada!

A diretoria de
São Caetano

se faz
presente em

todos os
momentos
em nossa

base
territorial.

Organizando os trabalhadores nas
datas-base...




