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NOSSA GUERRA É
CONTRA A EXPLORAÇÃO!

NOSSA GUERRA É
CONTRA A EXPLORAÇÃO!
Enquanto algumas partes do mundo se
organizam para o caos e o desgoverno
tenta afundar cada vez mais este País, nós
estamos prontos para ir à luta. A nossa
guerra será contra os abusos do setor
patronal. Estaremos atentos em todos os
setores desta categoria, não vamos
admitir nenhuma exploração contra
nenhum trabalhador ou trabalhadora,
sejam eles de qual função for. Também
engrossaremos as fileiras dos que lutam
contra os desmandos desse governo de
elite. Estaremos presentes em todos os
movimentos a favor dos direitos da classe
trabalhadora.

Estamos em guerra sim! Por salários dignos! Por novos benefícios e por
aqueles já conquistados! Por emprego! Por saúde! Por dignidade e contra

toda e qualquer exploração. Unidos somos muito mais fortes!

CUT
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NOVOS SÓCIOS – SEJAM BEM VINDOS!

Função do Sindicato
O sindicato está sempre associado à noção de defesa com
justiça de uma determinada coletividade. É uma associação
estável e permanente de trabalhadores que se unem para a
solução de problemas e necessidades comuns. Só ao sindicato
cabe o real papel de defender os interesses individuais e
coletivos de toda a categoria. Somente o sindicato pode propor
ação processual, substituindo todos os membros da categoria
em pró de melhorias para todos; tais como: melhores
condições de trabalho, bem como salário mais justo, fazer
negociação coletiva ou acordo coletivo, também em pró de
toda a categoria. Enfim, lutar pelas injustiças, abusos e
desmandos promovidos pela minoria dos detentores do capital.
Mas é importante entender que o sindicato não é uma só
pessoa, mas sim o conjunto unido de todos os integrantes de
determinada categoria e, acima de tudo, é importante lembrar
que o sindicato é o legitimo defensor de todos seus filiados, é a
casa dos trabalhadores e somente ganha força com a
participação de toda a categoria conjuntamente.
Portanto, não esqueçam companheiros e companheiras,
sindicato somos todos nós e somente ao sindicato é permitido

Neste começo de ano, queremos dar um abraço especial nos novos sócios do Sindicato.
Precisamos reafirmar a importância de estarmos unidos, lembrando que estamos

atravessando tempos difíceis na história deste País. A nossa única saída para continuar
garantindo os nossos direitos é a união e a organização de toda base territorial. Então,

vamos conhecer um pouco mais sobre o Sindicato.

perante o que determina a Constituição Federal de outubro de
1988, lutar pelas melhores condições sociais da categoria
como um todo.

ESTRUTURA DO SINDICATO DOS
RODOVIÁRIOS DO GRANDE ABC

O nosso 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 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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COLÔNIA DE FÉRIAS DE CARAGUATATUBA
A nossa Colônia de Férias em Caraguatatuba está localizada a menos de 100m da praia de Porto Novo, onde os sócios e os seus
dependentes, familiares e amigos poderão aproveitar suas férias em um lugar agradável, bonito e longe da  poluição, podendo

desfrutar de belíssimas praias próximas a São Sebastião.

Apartamentos

São 42 apartamentos com a
capacidade máxima

permitida de 06 (seis)
pessoas, entre adultos e

crianças, contendo televisão
com controle remoto,

ventilador, beliches, cozinha
completa (geladeira, fogão,

mesa, banquinhos e todos os
utensílios de cozinha

necessários para fazer as
refeições), banheiro exclusivo

com chuveiro e todas as
janelas com proteção contra

insetos.

Obs. O associado deverá
trazer roupas de cama, mesa

e banho e objetos de uso
pessoal.

Área de Lazer - Salão de
jogos com televisão, pebolim,

mesa de pingue-pongue,
mesa de bilhar e cadeiras

para jogos de cartas e
dominó, entre outros.

Piscinas - Adulto com cascata
e piscina infantil.

Estacionamento - Haverá
somente uma vaga por

apartamento no
estacionamento da Colônia.

Churrasqueiras- Temos seis
churrasqueiras comunitárias,
duas pias, mesas e cadeiras.

Praia do Porto Novo - A
praia do Porto Novo é

bastante segura com poucas
ondas, podendo ser utilizada 

por pessoas de todas as
idades.

Passeios - Além da praia de
Porto Novo, outras praias de
Caraguatatuba, Ubatuba, São

Sebastião e Ilha Bela são
bastante próximas, de fácil

acesso e igualmente belas e
naturais.

Taxa de conservação -
Sócios, dependentes e

convidados – Valores diários:

Sócios – isentos

Dependentes acima de 12
anos – R$ 20,00

Dependentes de 05 a 11 anos
– R$ 10,00

Dependentes até 04 anos –
isentos.

Convidados adultos e acima
de 11 anos – R$ 40,00

Crianças de 05 a 11 anos – R$
20,00

Crianças até 04 anos – isento.

COMO RESERVAR A COLÔNIA
DE FÉRIAS?

* Estar em dia com a
mensalidade associativa.

* Apresentar RG de todos os
hóspedes.

* Menores de idade - Certidão
de Nascimento.

* Os hóspedes só poderão ser
substituídos na sede do

Sindicato com até cinco dias
de antecedência.

* É extremamente proibido
que o associado faça reserva e

transfira para outra pessoa.

* Não é permitida nos
apartamentos a permanência
de pessoas que não estejam

relacionadas na guia de
reservas.

Não é permitida a entrada de
animais.

PARABÉNS AOS NOVOS ELEITOS DA CIPA
Tucuruvi Transportes e Turismo – Titular: José Manoel de Lima Filho. Suplente: Vicente Vieira da Silva. Sustentare Saneamento –
Titulares: Severino Heleno da Silva, Thomas Mendes Teixeira, Carlos Germano de Souza Sampaio e Adilson dos Santos. Suplentes:
Eliene Ferreira de Souza, Fábio Rodrigo Júlio da Conceição e Ricardo dos Santos Moura. Turismo Bozzato – Titulares: Wagner
Escalco Diogenes e Adalberto Umbelino Marsaro. Suplentes: Edimar Gomes de Oliveira e Hélio de Cássio Alves. SBA Consórcio São
Bernardo Ambiental – Titulares: Valter Rubem Oliveira Cardoso, Thomas Robert Whitehead, Alair Sales, André Valadares da Silva,
Germano Alves Correia e Hugo de Oliveira. Suplentes: Edinei Hermógenes de Freitas, Marcos Lacerda Silva, Tenório Paixão de
Azevedo, Francisco Martins e Fernando de Oliveira Rodrigues. Transportes Santa Maria – Titulares: Devaldino Galdino da Silva e
Carlos Luís Machado. Suplentes: Eládio Ramos Neto e Rodnei Quinello. Viação Santo Ignácio – Titulares: Ramon dos Reis
Raimundo e Claudinei Mendes. Suplentes: José Lúcio Soares e Márcia Regina Trindade. Transportes Coletivos Parque das Nações
– Titular: William dos Santos Júnior. Suplente: Valkiria Frizzi. Piracicabana (Breda) – Titulares: Ari Gonella, Elaine de A. Gomes,
Sidney S. Ernesto e Fernando Conde. Suplentes: Wilson R. D. Vicente, Jesiel P. Sampaio, Márcio D. Ribeiro e Carlo J. Ricas.
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Esta sigla é de extrema importância para
todos os trabalhadores, pois elimina ou
diminui a ocorrências de acidentes. Para
as empresas, que não perdem a mão de

obra especializada de seus colaboradores
e também para o sistema público de

saúde que diminui os gastos, podendo
assim melhorar os atendimentos aos que

necessitam.

Com significado simples e direto -
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – deixa muito claro a sua

função, ou seja, prevenir acidentes no
ambiente de trabalho, além de aumentar
a conscientização dos trabalhadores na

questão de segurança no geral.

Os eleitos para essa comissão assumem a
responsabilidade de participar das

reuniões da CIPA, que são periódicas e
determinantes para a implantação das
politicas internas de segurança. Todos

têm responsabilidades neste processo, a

A VERDADEIRA E VALOROSA FUNÇÃO DA CIPA
empresa fornecendo material físico e

cultural como: cursos, palestras e
equipamentos de proteção coletivos e
individuais (EPIS) e os trabalhadores

absorvendo as informações e colocando
em prática as orientações e aprendizados

adquiridos nas palestras e reuniões.

Sabemos que a empresa é obrigada a
fornecer os EPIS, no entanto os

trabalhadores também têm suas
obrigações, ou seja, fazer o uso correto

dos equipamentos de proteção e de
segurança, ficando claro que o

descumprimento pode até gerar
demissão.

Cipeiro, você é muito importante para
todos nós. Faça o uso correto das suas
deliberações e se elas ultrapassarem

seus limites nós estaremos sempre com
você. Qualquer dúvida ou problema, não
esqueça que o Sindicato é a sua segunda

casa. Estamos te esperando.

A CADA DIA MAIS MULTAS E DESEMPREGO!
Companheirada, quando esta categoria

vai “acordar” em relação às multas? Não
está sendo por falta de aviso, mas muitos

trabalhadores da nossa categoria já
perderam seus empregos e alguns até a

sua profissão. 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.
Acontece que o motorista fica com a
carta suspensa pela pontuação das

multas e o empresário manda embora.
Alguns ficam suspensos por dois anos,

isto faz com que o motorista perca a sua
profissão, pois vai ter que recomeçar

como um iniciante do volante, ou seja,
carteira com a letra “B”. Nestas situações,

o Sindicato tem conseguido reverter
justa-causa, mas retorno do emprego

está impossível. Também estamos tendo
muitos problemas com a reincidência, ou
seja, o valor da multa multiplicado. Tem

motorista pagando um absurdo.

CELULAR - O GRANDE
VILÃO...

 Falar no celular está liderando nas
multas. Quem for flagrado falando ao

celular ou mesmo manuseando o
aparelho enquanto está no trânsito

estará cometendo infração gravíssima. O
valor da multa é de R$ 293,47, além de

acarretar a perda de sete pontos na
CNH. Você vai arriscar?

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.
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