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BOLSONARO E SEUS LACAIOS
COLOCARAM O BRASIL NA IDADE

DO FOGO E DAS TREVAS...

ÚNICA CHANCE - UNIÃO E ORGANIZAÇÃO
DENTRO DAS NOSSAS ENTIDADES DE CLASSE.
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EXAME TOXICOLÓGICO
Coleta + Laudo em até 4 vezes no cartão de

crédito.

Preço Promocional - R$ 175,00
para sócios

Ligue e Agende -
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

São Caetano - Terminal Rodoviário - Módulo 2 -
Tel:4228.1669

REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC E A
IMPORTÂNCIA DE SER SINDICALIZADO...

URBANO,
TURISMO/

FRETAMENTO,
CARGA GERAL,
CEGONHEIROS,
DIFERENCIADO,

COMÉRCIO,
BEBIDAS,

INDÚSTRIA,
CONCRETO,

GÁS.

Sindicato - Assegurado
aos trabalhadores

brasileiros pela
Constituição Federal, no
seu Artigo 8° e também
pelo Artigo 511 da CLT

(Consolidação das Leis de
Trabalho).

Código de
Trânsito

Brasileiro
Impõe duras sanções
às imprudências de
trânsito. Temos que

ficar atentos às multas,
utilizar de uma direção

defensiva e segura e
estar sempre em

conjunto com a CIPA,
que se estende ao

ambiente interno e
externo da empresa.

EXTREMA
IMPORTÂNCIA:

*Militância - voluntária e
involuntária,
*Estrutura,

*Ações,
*Benefícios.

Acordos e
Convenções: São as
únicas ferramentas

que separam as atuais
injustiças impostas
pela Lei 13.467 dos

trabalhadores. Apenas
o Sindicato,

juntamente com sua
categoria, é capaz de
confeccionar esses

documentos tão
importantes, que

quando homologados
se sobrepõe tanto a

Constituição quanto a
CLT.

O DESGOVERNO DE BOLSONARO SURRUPIOU O DIREITO DOS
TRABALHADORES. ESTÁ ACABANDO COM A APOSENTADORIA,
COLOCANDO NOSSO PAÍS À VENDA E DESTRUINDO A NOSSA

AMAZÔNIA. NOSSA ÚNICA SAÍDA É A UNIÃO NOS SINDICATOS E NAS
ENTIDADES DE CLASSE.

NOVO CONVÊNIO DO
SINDICATO COM ÓTICA...
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O nosso Sindicato, além de lutar pelos
interesses financeiros e sociais dos

trabalhadores, de manter e oferecer
uma estrutura sólida e confiável,
também mostra solidariedade à

categoria rodoviária e seus
dependentes.  O companheiro

Maurício, motorista da Suzantur,
recebeu por empréstimo do Sindicato
uma cadeira de rodas.  A cadeira será
usada por seu pai que está debilitado.

Desejamos um restabelecimento rápido
ao pai do nosso companheiro e nos
colocamos à disposição da categoria

pra o que der e vier.

SOLIDARIEDADE

A diretoria do Sindicato foi visitar a nossa categoria na Piracicabana e foram recebidos pelas companheiras da
limpeza. Muito legal este contato, pois quando nos referimos aos Rodoviários do Grande ABC, englobamos os

trabalhadores e as trabalhadoras como um todo. A nossa base não é apenas formada pelos motoristas, cobradores
e manutenção, mas sim por todos e todas que fazem esta engrenagem rodar. Valeu pessoal!

PROMOÇÕES
As promoções continuam acontecendo
na nossa base territorial. Agora foi a vez
do companheiro Romero Francisco de
Oliveira da EAOSA e do companheiro

Genival Elias Alves da Ribeirão Pires. Os
dois passaram de motorista de micro

para motorista do convencional.

Na São Camilo/Urbana também teremos
mais quatro companheiros que passarão
de motoristas de micro para motoristas

do convencional. Em agosto, os
companheiros Sérgio Rigonatto e

Anderson Aparecido de Almeida. Em
setembro, Anderson Aparecido Silva

Barreto e Marcos José Lourenço da Silva.

Parabéns a todos por mais esta
conquista.

 O Sindicato oferece diversos
benefícios que ajudam a

melhorar a vida dos
associados e seus

dependentes. Diretores de
todos os setores fazem

plantão na sede e subsedes

A ESTRUTURA
DO SINDICATO

para receberem a categoria.
Profissionais de várias áreas

atendem todos os dias
(advogados, médico,

massagista, dentistas,
psicóloga, homologação,

imprensa, secretaria,
cabeleireiro, manicure etc.),
fazendo o dia a dia da família

rodoviária muito melhor.

Além de tudo isto, temos uma
maravilhosa Colônia de Férias

em Caraguatatuba, onde o
sócio, seus dependentes e até
seus convidados aproveitam

suas férias, finais de semana e
feriados. O exame

toxicológico, obrigatório para
CNH das categorias C, D e E,
também é feito no Sindicato.

Diante disso tudo, ser sócio
do Sindicato dos Rodoviários
do Grande ABC está além de

uma questão política/sindical.
O “corpo” desta estrutura,
junto com a categoria, não
apenas luta por melhores

salários e maiores benefícios,
mas também por uma vida

muito melhor.
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As multas se tornaram um
grande problema pra

categoria. Trabalhar o dia
inteiro no volante já é

extremamente desgastante,
mas conviver com a falta de
colaboração e compreensão

deixa tudo muito pior.

O novo radar que está no
cruzamento da Rua Siqueira

Campos com a Senador

EXTREMA ATENÇÃO AO NOVO RADAR E ÀS MULTAS!

Fláquer, em Santo André, já
está rendendo multas aos

nossos profissionais, por isso,
mais uma vez pedimos

extrema atenção em relação às
infrações. 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 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.

Queremos deixar claro pra
companheirada que está cada
vez mais difícil reverter multas,

então, toda a atenção será
indispensável no dia a dia da

categoria.

A DIRETORIA DO SINDICATO MARCOU PRESENÇA NA
FESTA DOS CIPEIROS ELEITOS DA SUZANTUR...
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