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CAMPANHA SALARIAL 2019

Motoristas e Ajudantes do Carga Geral, Bebidas
(Ambev), Comércio, Indústria, Logística e Setor

Zero Quilômetro a todo vapor em assembleias e
discussões sobre problemas e benefícios de seus

setores.

A companheirada da Limpeza Urbana fechou em grande estilo a Campanha
salarial deste ano (a data base deles é março). Parabenizamos a todos pela

garra e pela luta do setor.

Os Motoristas do Turismo/Fretamento de duas das várias empresas do
segmento em nossa base (Kuba e Breda), reunidos em discussão sobre a

chegada da campanha salarial e também expondo suas expectativas e
frustrações em relação à situação social, política e econômica do Brasil.
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Sabemos que atualmente em
todas as categorias

profissionais, o empregado é
submetido a várias formas de
pressão no local de trabalho.

No chão de fábrica, no recinto
da manutenção de veículos,

nas garagens, nos pontos
finais, no trânsito, terminais,
estradas etc... Enfim, onde

tiver um trabalhador
exercendo suas funções,

existe adrenalina.

Recentemente vemos o
capitalismo, mais do que

selvagem, impor regras duras
e desumanas ao trabalhador
em geral, retirando direitos,
impondo redução de salário,
exigindo produtividade com

menor custo.

Na categoria rodoviária
também não foi diferente,

passamos por várias
dificuldades, onde

determinaram o fim dos
cobradores, impondo a

28 de abril - Dia Internacional das Vítimas de Acidente de Trabalho

Tristeza no Trabalho - Motorista, a cada viagem uma história...

exigência da dupla função,
sem receber por ela, expondo

o profissional a uma carga
excessiva de trabalho,

aumentando os níveis de
estresse.

“Dirigir e Cobrar Não Dá”,
tema abordado pelo Sindicato

dos Rodoviários do Grande
ABC, em um documentário

jornalístico, conscientizando
às autoridades sobre os riscos

da dupla função. Mas,
autoridades e empresas
julgam que este fato é

normal, eles alegam que em
outros países isto é uma

realidade, mas esquecem que
as condições de trabalho no
Brasil são indiscutivelmente
muito inferiores aos demais.

 Embora o Sindicato tivesse a
iniciativa de convocar várias

audiências públicas,
convocando a categoria nas
cidades de abrangência, não
tivemos apoio suficiente das

autoridades políticas para
barrar essa atrocidade,
apenas alguns poucos

comprometidos com a luta
dos trabalhadores abraçaram

a causa.

O resultado de tudo isso
reflete no número de

trabalhadores com doenças
relacionadas ao trabalho e

aos picos de estresse, causado
pelo trânsito, relacionamento
interpessoal de forma geral,

refletindo diretamente no dia-
a-dia do trabalhador, no

âmbito familiar, causando
dissolução da família,
depressão, problemas

cardíacos, dentre várias
patologias clínicas

desencadeadas pela tristeza
do trabalho.

Recentemente passamos por
mais um episódio triste, onde
um motorista aparentemente

saudável cometeu suicídio.
Entristecemo-nos, ficamos

consternados, abalados,
sabendo que este fato não é

isolado, tem origem e
responsáveis, porém nunca
serão punidos por mais esse

crime.

Até quando vamos
contemplar nossa tão

valorosa categoria se esvaindo
e se martirizando pelo
patrimônio que jamais

participará do lucro.
Precisamos nos unir, nos

levantar para que nossa voz
seja ouvida nos quatro cantos

do País.

LEVANTEMO-NOS DE
MÃOS DADAS. NOSSA

UNIDADE FARÁ A
DIFERENÇA EM

NOSSA GERAÇÃO
FUTURA.

Diretor João Roberto

(Papa-Léguas)

PARABÉNS AOS NOVOS ELEITOS

DA CIPA

EAOSA – Titulares: Damião Lopes e Anderson Mota Garcia.
Suplentes: Francisco Marques de Oliveira e Mário Antônio de
Araújo. VIPE – Titulares: Sandro Luciano Pereira de Souza e

Alípio Ramos dos Santos. Suplentes: Marcela Cardoso
Gonçalves e Diones da Silva Paiva. Transportadora Ajofer –
Titulares: Lindalva Maria da C. Silva e Gislaine Cristina da S.

Souza. Suplentes: Cláudio Ap. Cordeiro Chagas e Víctor Camillo
Ramalho. Benfica – Titulares: José Jeane Bezerra Fernandes e

Claudinei Aparecido Apolinário. Suplentes: Ademir José de
Oliveira e Edilson Alves de Almeida. Emparsanco – Titulares:
Raimundo Nonato, Manoel de Souza, Edivaldo Rodrigues e
Alberto Xavier. Suplentes: Carlos Lima de Souza, Eugênio

Barbosa da Silva, Douglas José Gonçalves e Pedro Domonte.
Viação Curuça – Titulares: Pedro Ediney Pereira Santos e José

Américo Lopes Sales. Suplentes: Anderson dos Santos e
Hércules Souza Santos. Globalsan Saneamento e Construções

– Titulares: Carlos Alberto da Silva, Paulo Roberto Cardoso
Marinho, William Pereira da Silva e Marcos Ribeiro dos Santos.
Suplentes: Geraldo Alves Fernandes, Anderson Feliz Fernandes

e William Gomes da Silva.

MOTORISTAS DE ÔNIBUS,

CARRETAS E CAMINHÕES

PODEM ANTECIPAR CURSO DE

RECICLAGEM PARA EVITAR

SUSPENSÃO DA CNH...

Evite ao máximo as multas, mas se acontecer fique de olho

nos pontos. 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.

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.

A grade curricular abrange legislação de trânsito, direção

defensiva, noções de primeiros socorros no trânsito e

relacionamento interpessoal.
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Pedimos aos motoristas que fiquem atentos ao limite de

velocidade do Terminal, pois este limite previne

acidentes e multas. A faixa também deve ser respeitada,

onde a preferência é sempre dos pedestres.

Outro fator que está tirando pontos da carteira do

motorista e assolando os bolsos dos trabalhadores é o

celular e os fones de ouvido.

Vejam o que diz o Código de Trânsito Brasileiro: A

punição para o motorista que for flagrado falando ou

“manuseando” o telefone passou de média para

gravíssima, ou seja,

R$ 293,47 + 7 pontos na carteira.

Companheirada, vamos prevenir para não remediar.

VELOCIDADE NOS TERMINAIS - A LEI EXISTE
PARA SER CUMPRIDA!

MAIO AMARELO
– VAMOS

ADOTAR ESTA
CAMPANHA...

O Movimento Maio Amarelo é uma ação
mundial e tem como objetivo levantar o
debate sobre nossa responsabilidade em
relação a termos um trânsito mais seguro

e com menos acidentes e mortes. Por
ano, em média, 40 mil brasileiros têm
sua vida perdida devido a acidentes de

trânsito, fora as famílias que são
destruídas em decorrência destes

acidentes.

 Maio Amarelo surgiu como uma campanha criada em 2014 pelo Observatório
Nacional de Segurança Viária e hoje já está inserido em todos os Estados brasileiros e

outros países do mundo inteiro.

EXAME TOXICOLÓGICO
Coleta + Laudo em até 4 vezes no cartão de crédito.

Preço Promocional - R$ 175,00 para sócios

Ligue e Agende
:

Atendemos sócios e não sócios na sede e subsedes do
Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC

Santo André: Rua Santo André, 435 - V. Assunção - Tel: 4433.7988

São Bernardo: Rua Dário Luíz Setti, 63 - Centro - Tel: 4334.6366

Mauá - Rua Rio Branco, 506 - Centro - Tel: 4548.8477
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LUTA E PROTESTO NO
1° DE MAIO DE 2019...

No 1° de Maio deste ano,
os trabalhadores e

trabalhadoras tiveram
mais o que protestar que
comemorar, afinal, ver a

democracia conquistada às
duras penas rolar por ralo

abaixo não é comum desde
a famigerada ditadura que

assolou a população e
colocou o País na “idade

das trevas”.

Em uma união histórica, a
CUT e todas as Centrais

Sindicais brasileiras,
Federações e

Confederações, deram as
mãos para protestar contra
o reforma da previdência,
contra a prisão política do

companheiro Lula e a favor
do povo e da classe

trabalhadora.

O mega evento foi
realizado no Vale do
Anhangabaú, com a

participação de
aproximadamente 200 mil
pessoas. Dentre as diversas

deliberações, uma greve
geral contra a Reforma de
Jair Bolsonaro, foi tirada
para 14 de junho. Neste

dia, o Brasil vai parar para
protestar.

NO GRANDE ABC...

No Grande ABC, também
aconteceu uma grande

manifestação. A procissão
de São José Operário saiu

bem cedo do Sindicato dos
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Metalúrgicos e foi até a
Igreja Matriz de São
Bernardo, onde foi

celebrada a Missa com o
tema “serás libertado pelo

direito e pela justiça”.
Diversos trabalhadores,
sindicalistas e lideranças

políticas estiveram
presentes.  A imagem de
São José foi carregada ao

lado de faixas e cruzes com
dizeres: “Lula Livre”,

aposentadoria, emprego,
cultura, direitos etc...

O nosso Sindicato também
estava presente dizendo o
que pensamos a respeito
deste absurdo que está
acontecendo no nosso

País. Na parte da tarde, os
manifestantes foram

“engrossar” o protesto
unificado de São Paulo,

pois a luta continua e tem
que ser mais forte do que

nunca!
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