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Após dez anos de luta, o ato de
dirigir e cobrar, ao mesmo tempo,
está com os dias contados. Isto graças
à Lei nº 2.163-A de autoria do
deputado Federal do PT, Vicente
Paulo da Silva, o Vicentinho, que luta
desde 2003 pelo fim da dupla função.

No dia 28 de agosto, graças a
união entre os Rodoviários de Mogi
das Cruzes e Região, com os
Rodoviários do Grande ABC,
conseguimos a aprovação do projeto
na Câmara Federal por maioria
absoluta.

Agora, aguardamos a Comissão
de Justiça e, se tudo der certo, muito
em breve, nenhum motorista em todo
o Brasil irá dirigir e cobrar no setor
urbano e interurbano.

Agradecemos ao companheiro
deputado Vicentinho, ao relator do

www.sindicatodos rodoviariosmogi.org

Somente dois vereadores
ficaram a favor dos rodoviários

DIRIGIR E COBRAR NÃO DÁ!!!

Projeto, deputado Assis Melo,  a todos
os deputados na pessoa do presidente
da Comissão de Trabalho, deputado
Roberto Santiago, a todos os

Rodoviários presentes em Brasília e,
em especial, aos companheiros e
companheiras de Brasília que nos
ajudaram a lotar o plenário da Câmara.

 Foi muito importante a
participação de todos, pois isto só faz
reafirmar que , unidos e organizados,
somos mais fortes.

Os vereadores na sessão da
Câmara Municipal do dia 11 de
setembro rejeitaram o projeto de lei
que proibia a dupla função de
motorista/cobrador nos ônibus do
transporte público municipal. Apenas
os vereadores Iduigues  Martins e
Clodoaldo Aparecido de Moraes
(ambos do PT) ficaram a favor do
projeto  e ao lado dos trabalhadores
rodoviários e da população que usa
transporte público coletivo. A rejeição
foi baseada num estranho parecer da
Comissão Permanente de Justiça e
Redação que julgou o projeto
inconstitucional, embora projetos
semelhantes tenham sido aprovados
em outras cidades, cujos vereadores
têm compromissos com a população.

Iduigues Martins, ao defender o
projeto que acabava com a dupla
função destacou em plenário que “a
Câmara Federal acabou de aprovar um
projeto que proíbe a dupla função em
todo território nacional. Estamos em
descompasso com outras esferas”,
disse. “A cidade de São Bernardo do

Campo acabou de aprovar uma lei de
autoria da Câmara de Vereadores, o
que mostra que o projeto não precisa
ser de autoria do Executivo. Vamos,
novamente, perder a oportunidade de
ser vanguarda”, disse Iduigues.

Votação na surdina
O autor do projeto, o vereador

Clodoaldo Aparecido de Moraes,
repudia o parecer da Comissão
Permanente de Justiça e Redação,
formada pelos vereadores Juliano
Abe, Jean Lopes e Odete de Sousa,que
declarou a inconstitucionalidade do

projeto. Clodoaldo é claro: “Todos os
projetos que vão contra determinados
interesses na cidade são imedia-
tamente declarados inconstitucionais
para evitar debates”. O vereador
petista se sentiu traído pelos membros
da comissão. “Havia o compromisso
de que esperariam o meu retorno, pois
meu pai morreu na semana passada,
para discutirmos detalhes do projeto,
quando iríamos também mobilizar a
sociedade e a categoria rodoviária para
acompanhar a votação, mas eles não
cumpriram o compromisso e agiram
sorrateiramente, aproveitando minha

ausência”, destaca Clodoaldo.
“Com isso, a cidade perde com a

redução do nível de emprego, agrava-
se o problema de trânsito,os itine-
rários dos ônibus demoram mais, os
motoristas são obrigados a exercer
dupla função, há casos em que são
obrigados a desligar o veículo  para
ajudar cadeirantes, além de tra-
balharem com mais estresse”,
denuncia o vereador do PT. Para ele
quem ganha são os empresários do
transporte: “Tiveram aprovada a
isenção de R$ 3 milhões por ano de
ISS para manterem o valor das
passagens e ainda lucrarão com a
redução da mão-de-obra e essa conta
toda vai para a população”, conclui
revoltado o vereador.

Por isso, a direção do Sindicato
recomenda aos rodoviários(as)
atenção na hora de votar.  Os
vereadores de Mogi nos traíram,
ficaram do lado das empresas de
transportes e contra os trabalhadores.
Do nosso lado, só restaram os
vereadores Iduigues  Martins e
Clodoaldo Aparecido de Moraes
(ambos do PT)

Somente os vereadores Iduigues  Martins e Clodoaldo Aparecido de Moraes
(ambos do PT) ficaram do nosso lado
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Caro companheiro (a): Estamos na luta em
defesa do emprego dos cobradores (as)

PALAVRA DO PRESIDENTE

Zé
Bronquinha

Direito ao Vale Cesta
Direito adquirido é direito conquistado. Todos os

trabalhadores têm direito a receber o Vale Cesta nas férias,
pois trata-se de uma conquista nossa, obtida há muito
tempo. Essa pendência ficou totalmente esclarecida entre
as empresas e o Sindicato. Essa regra, no entanto, não vale
para a Cesta Básica que conquistamos agora, mas vamos
lutar também por isso.

Disciplina de ferro

CS Brasil

Há algum tempo, o Zé Bronquinha não aprecia nessa página. Vivemos um período curto de águas
calmas, até que, agora, surgiu uma chuva de reclamações contra a disciplina imposta pela empresa CS
Brasil.

Entendemos que a disciplina é algo importante  e até sadio dentro de uma empresa. Permite aos
trabalhadores (as) conhecerem as normas e as respeitarem. No entanto, os responsáveis pela implantação
dessas regras devem também ser pessoas sujeitas à mesma disciplina, afinal, ter uma boa conduta é
fundamental para quem lida com o público, numa relação que exige paciência e educação. Portanto,
usando como base a disciplina da própria empresa, não iremos tolerar  que Wilson e Puf, responsável
pela disciplina maltrate ou humilhe os trabalhadores, conforme várias denúncias que recebemos. O
recado está dado. Exigimos que o mesmo comportamento exigido dos trabalhadores seja também
adotado pelos chefes. Educação e civilidade antes de tudo.

Centro Odontológico
a todo vapor

O Sindicato firmou parceria com a Paulidente, empresa
conceituada na área de odontologia e que atua na região da Grande
São Paulo com sucesso. A Paulidente possui dentistas de alto gabarito,
quatro consultórios com equipamentos novos, sala de esterilização,
aparelhos de RaioX e terá em breve um grande e moderno Centro
Cirúrgico.  Ou seja, a empresa está equipada para cuidar da saúde
bucal da família rodoviária. Terão direitos os sócios titulares e
dependentes. Para usufruir de mais este benefício, basta comparecer
à Secretaria do Sindicato e retirar a carteirinha que já está feita com
o companheiro Fábio.

Confira nas fotos como ficou o
Centro Odontológico da Família Rodoviária.

Temos um assunto muito sério para tratar: a garantia
do emprego de vários pais e mães de família que, hoje,
trabalham na função de cobrador.

No dia 8 de agosto, nós realizamos uma plenária na
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com o objetivo de
esclarecermos aos vários setores da sociedade, que estiveram
presentes ao evento, sobre a importância fundamental de
um auxiliar de bordo (cobrador). Este profissional tem como
função auxiliar o motorista, para que ele não seja
importunado durante a viagem e  prestar toda a atenção ao
trânsito, conforme determina o art. 28 do Código Nacional
de Trânsito. O auxílio garante a segurança dos usuários e
dos próprios profissionais.

A plenária, podemos dizer, foi o pontapé inicial de
nossa campanha para impedir que interesses econômicos
de grupos localizados dêem mais um golpe no direito à
cidadania e, ao mesmo tempo, assegurar o emprego desses
companheiros e companheiras.

Peço a solidariedade e o apoio de todos para mais essa

luta, pois o motorista também será prejudicado, caso se confirme
a extinção da profissão de cobrador.

E, por últimos, talvez o tema mais importante. Foi no dia
28 de agosto a Brasília, junto com diretores do Sindicato, em
caravana com os Rodoviários do ABC. Em Brasília nos juntamos
aos Rodoviários da capital federal e lotamos o plenário nº 2 do
Congresso Nacional, onde a Comissão de Transportes da
Câmara dos Deputados apreciaria a proposta do Projeto de Lei
Nº 2.163A de autoria do deputado Federal Vicentinho do PT-
SP que põe fim a dupla função do motorista (dirigir e cobrar.

 Somente com a união nacional de toda a família rodoviária
é que poderemos dar uma resposta à altura aos barões do
transporte e impedir o desemprego em nossa categoria.

Afinal, eles podem arrancar uma, duas, três rosas do jardim,
mas com nossa união, eles jamais irão impedir o surgimento da
primavera. Um abraço!

Félix Serrano de Barros
Presidente do Sindicato

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de
Mogi das Cruzes e Região, Félix, e o deputado

Federal Vicentinho, autor do PL 2.163-A

Nas fotos ao lado, os diretores do
Sindicato entregam os brindes aos

ganhadores do sorteio mensal

Vejam os ganhadores
dos brindes do mês

de JUNHO

Vários consultórios para atender satisfatóriamente os rodoviários(as)

RECEPÇÃO
Sala de
espera Brinquedoteca

Equipamentos
modernos

Sorteio do Sindicato

Marcos, motorista, recebe
brinde da diretora Valéria

Rosineide, cobradora da Princesa,
recebe brinde do diretor Lino

Sebastião Gaia, motorista da Radial,
recebe brinde do diretor Jaime

Reginaldo entrega brinde à
Foquinha, motorista da Radial

Motorista e cobradores da CS
contemplados

Mike, motorista da CS, recebe brinde
do  funcionário do Sindicato Paulo
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O Sindicato e a direção Municipal do
Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
organizaram uma grande plenária com a
sociedade e a categoria, no dia 8 de agosto, às
19 horas, na Câmara Municipal de Mogi das
Cruzes, para discutir a necessidade de se manter
o emprego do cobrador e proibir a dupla função
do motorista.

A atividade faz parte de uma campanha que
estamos lançando, cujo lema é: Dirigir e cobrar,
não dá!

Nós debatemos com os vários segmentos
da sociedade mogiana presentes, tais como,
associações de moradores, usuários, motoristas
e cobradores, demais profissionais da categoria
e vereadores, as complicações que trariam a falta
de cobradores nos ônibus e o risco que isso
representaria à população.

Destacamos que essa é uma questão de
segurança e também de saúde pública.

A plenária foi um sucesso. Ao mesmo
tempo em que iniciamos nossa campanha,
tivemos a participação e o apoio da sociedade e

Realizada a Plenária do Cobrador em Mogi das Cruzes

 Félix  ao lado de e Alcides Amazonas, deputado
Estadual PCdoB-SP

Categoria Rodoviária lotou o Plenário da Câmara Municipal

Sindicato equipa refeitório no
Terminal de Suzano

Federação dos Rodoviários
tem novo presidente A filiação de nosso Sindicato à Força sindical ocorreu no

7º Congresso da Força Sindical, que contou com a presença do
presidente da Federação  dos Rodoviários do Estado de São
Paulo, Valdir de Souza Pestana, e do presidente nacional da
Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho.

Após o ato de filiação, o companheiro Félix, presidente de
nosso Sindicato, foi nomeado como secretário Nacional de
Políticas Públicas de Transporte da Força Sindical, fortalecendo
assim nossa discussão sobre transporte na esfera federal.

Nosso Sindicato acom-
panhou e apoiou a Chapa 1
que concorreu ao pleito no
Sindicato dos Rodoviários
do Grande ABC.
A vitória garantiu que  o
companheiro Chicão conti-
nue comandando essa
entidade.
Valeu, rodoviários (as)!

Deu Chapa 1 nos Rodoviários do ABC

Valdir de Souza Pestana, presidente do Sindicato
dos Rodoviários da Baixada Santista, foi empossado
em janeiro deste ano como presidente da Federação
dos Rodoviários do Estado de São Paulo. Como
sindicalista autêntico, ele irá comandar 72 sindicatos
do Estado de São Paulo, filiados à Federação, e com
eles irá defender as bandeiras de luta que
destacamos:

• Fim do Fator Previdenciário;

• Jornada de 40 horas semanais, sem redução salarial;

• Fim do Projeto de Lei 4330, que amplia a terceirização;

• Reajuste digno para os aposentados;

• Mais investimentos em saúde, educação e segurança;

• Transporte público de qualidade;

• Reforma Agrária;

• Fim dos leilões de petróleo;

• Igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.

Sindicato filia-se à
Força Sindical

O Sindicato, através do
presidente Félix,  equipou o
refeitório do Terminal de Suzano
com  dois marmiteiros elétricos,
um micro-ondas e uma geladeira
para melhor atender os rodo-
viários que reivindicaram e foram
ouvidos. Desejamos que os
companheiros e companheiras
façam bom proveito , afinal a
época da bóia esquentada no
motor do ônibus é coisa do
passado.

O presidente nacional da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, o
presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mogi e Região, Félix e o presidente da

Federação  dos Rodoviários do Estado de São Paulo, Valdir de Souza Pestana

Félix e Lino, diretores de nosso Sindicato, junto com Chicão, presidente eleito
dos Rodoviários do ABC, e o vice-presidente etambém o deputado Vicentinho

dos vereadores que apóiam a campanha.
 Entre os participantes, destacamos o

deputado Estadual  do PCdoB-SP, Alcides
Amazonas. Ele já trabalho como cobrador e
chapéu de bico na extinta Companhia Municipal
de Transportes Coletivos de São Paulo (CMTC)
e foi  também vereador na capital paulista,
quando apresentou um projeto de lei que foi
aprovador e garantiu o emprego dos cobradores
na capital.
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O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mogi das Cruzes e Região, Félix Serrano, chega à Brasília, junto com a Federação dos
Rodoviários do Estado de São Paulo  e outros Sindicatos na luta contra a terceirização

Fomos em caravana até Brasília no dia 28 de agosto de 2013, juntamente com outros sindicatos
rodoviários e nos manifestamos no Plenário II da Câmara Federal

Vicentinho, junto c
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Deputado Federal

O presidente de nossa Federação, Valdir de Souza Pestana, em plenária, em defesa do setor organizado
e pelo fim da terceirização que vem prejudicando o direito dos trabalhadores

Ao final, nossa mobilização foi vitoriosa. A maioria dos parlamentares aprovou o PL do
deputado Federal Vicentinho que proíbe a dupla função de motorista e cobrador

com o diretor do Sindicato,
Lino.
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com o diretor do Sindicato,
Reginaldo.

foto do Pestana



Cantinho das crianças

Hot dog e churrasco à vontade

A criançada se divertiu na maior festa da categoria
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Festa do Dia do motorista foi um sucesso

Diretores do Sindicato distribuem prêmios para a acategoria
Família rodoviária presente na festa

O Diretor Lino distribuiu doces à criançada

A 14ª edição da Festa do Dia do Motorista, realizada pelo Sindicato, foi  um sucesso. Teve muita música boa, sorteio de
televisores e prêmios, além de muita diversão para a criançada. Quem foi, gostou e aprovou.
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O diretor do Sindicato, Reginaldo, junto com motorista e seus filhos. O
menino  sem boné faz aniversário na mesma data do Dia do Motorista

Direção Rodoviária



Bate bola com Paulo

2º Festival Society do Sindicato foi um sucesso

Bate bola sobre esportes

DR – Paulo, voê assume como funcionário  responsável
do Departamento de Esporte e Lazer. Quais são as suas
expectativas em relação ao Departamento de Esporte e
Lazer do Sindicato?
Paulo – São as melhores possíveis. Sei o quanto
é difícil a profissão de motorista e cobrador,
acredito que o Departamento de Esporte e Lazer
irá ajudar a amenizar as tensões do trabalho e unir
a categoria.
DR- Você está com muitos projetos para o Departamento?
Paulo – Sim, tenho conversado com o
companheiro Félix e com os demais diretores do
Sindicato para traçarmos um plano de realizações.
Gosto muito de esporte e estou interagindo com
a categoria a qual pertenço, o que é uma dupla
satisfação.
DR- Dê um recado para os amantes do esporte.
Paulo – Veha participar conosco das atividades,
o esporte é saúde, é cultura é convivência social.
Estamos abertos para ideias, sugestões e também
críticas, pois queremos acertar e melhorar cada
vez mais.

DR- Companheiro Jonatas Vieira de Melo, motorista
da CS Brasil  o que você achou da criação do
Departamento de Esporte e Lazer pelo Sindicato?
Jonatas – Achei a ideia interessante. Nossa
categoria é muito carente de opções de lazer e
divertimento. Sei também que a intenção é  de
unir a categoria, para que possamos estar cada
vez mais juntos nas lutas. Por isso, acho a ideia
excelente.
DR- Você acha que isso é importante para aliviar o
estresse da profissão e melhorar a saúde do trabalhador?
Jonatas – Com toda a certeza. Sou motorista,
vivo no cotidiano a dura realidade de nossa
profissão. E torneios e realizações como essa são
um calmante para nós, ajuda a aliviar as tensões
acumuladas no trânsito diário.
DR- Teria algum recado a dar ao Sindicato?
Jonatas – Quero parabenizar o presidente Félix
e o companheiro Paulo por nos garantir essa
oportunidade de praticarmos esporte e
ampliarmos nossos laços de convivência. A
categoria dará todo apoio para que essa iniciativa
torne-se cada vez mais constante no Sindicato.

Bate bola com Félix

DR– Companheiro Félix, como surgiu a ideia de
confraternização da família rodoviária de Mogi das Cruzes
e Região através do esporte e lazer?
Félix – Fui cobrador e motorista, portanto,
conheço o estresse de nossa profissão. Não temos
carnaval, natal, nem feriados e poucas  opções de
lazer, assim surgiu a ideia desse encontro, para
um momento de confraternização da família
rodoviária.
DR – Tem alguém responsável pela organização e
administração desse Departamento de Esportes?
Félix – Sim, trata-se do companheiro Paulo que
conhece bem a área de esporte e lazer e faz isso
com gosto. Ele também tem claro o quanto isso é
importante até para a saúde do trabalhador.
DR- Que outras funções você observa na área de esporte e
lazer?
Félix – Defendemos o esporte e o lazer, mas
jamais perdemos de vista as lutas dos
trabalhadores. Entendo que a convivência
propiciada pelo esporte une mais a categoria para
lutas, tais como a recente que tivemos e fomos
vitoriosos pelo fim da dupla jornada (veja matéria
pags. 4 e 5).  Por fim, recomendo a todos os
companheiros e companheiras que gostem de um
bom futebol que venham, participem e aguardem
o 3º Festival Society, em breve.
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EXPEDIENTE

O 2º Festival de Futebol Society promovido pelo Sindicato foi um sucesso. E vem mais por aí. Foram jogos
disputados, premiação e principalmente confraternização, regada por saboroso churrasco.
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Bate bola com Jonatas

A equipe
campeã e quem
se destacou no
torneio foram

premiados

Atenção MOTORISTAS e COBRADORES
Não faltou o
tradicional
churrasco Mais informações com

Paulo, no Sindicato.
Fone: 4724-9372 ou 9 9830-9727

Vem aí o 1º Torneio de Bilhar do Sindicato
dos Rodoviários, no Fabinho Society.


