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CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Dia 25/06/2014 às 10 hs na sede do SINDIMOTOSP

Pauta

Rua Dr Eurico Rangel, 40 / Brooklin Novo/SP (ao lado do Viaduto Bandeirantes e, entre a Avenida Ibirapuera e Avenida Vereador José Diniz)

1ª) Pagamento de PERICULOSIDADE para os trabalhadores
2ª) Outros assuntos importantes para a categoria

Nessa MEGA-ASSEMBLEIA explicaremos passo a
passo sobre o que você deve fazer para receber os

30% de adicional de periculosidade
sobre seu salário-base.

Presidenta Dilma Roussef e senador
Marcelo Crivella (autor do projeto) ganham
Kit Motofrete do SindimotoSP.

No momento da assinatura a presidenta
tem a atenção de autoridades
públicas e platéia lotada

Gil e os companheiros do motofrete
junto a presidenta Dilma Roussef
na comemoração da aprovação da lei

Pode comemorar, motofretista e mototaxista,
a vitória também é de vocês.

Um verdadeiro sindicato tem história de lutas.
Veja o que já conseguimos:
Principais conquistas trabalhistas

Principais conquistas junto ao Governo Federal

Homologações Gratuitas
Processos judiciais ganhos contra empresas
Encaminhamento de empresas junto ao
Ministério do Trabalho
Mesa redonda junto a DRT-SP
Acolhimento de denúncias
640 visitas a empresas junto com a DRT e DTP
Atuação junto ao Ministério Público do Trabalho
Conquistas de novas Convenções Coletivas de
Trabalho
Atuação na conquistas de novos benefícios
para a categoria
Campanhas em prol dos registros em carteira
CBO 5191-10

Aprovação da Lei Federal 12.009/09

Veja, abaixo, a diretoria do SindimotoSP é formada por MOTOFRETISTAS que lutam pelos
direitos do trabalhador. Todos são sindicalizados e defendem os companheiros da categoria
em qualquer local, hora e dia. Já investigamos o
sindicato fantasma e a maioria da diretoria desse suposto sindicato é formada por, acreditem,
EMPRESÁRIOS.

Isso é um ultraje para o setor.

Atuação junto a aprovação da Lei Federal 12.436/2011
Alteração da lei da Viseira
Aprovação do pagamento da periculosidade no Senado Federal, na câmara dos
deputados federais e, finalmente, a aprovação da Presidenta Dilma Roussef.
Principais conquistas junto ao Governo Estadual
Derrubada do Veto da Garupa
75 mil cursos gratuitos financiados pelo Detran.SP e SERT para o Estado de SP
Atuação junto a Assembléia Legislativa
Gestão junto ao Detransp nas portarias 1974 e 830 em prol dos cursos de qualificação,
desburocratização e procedimento do órgão em prol da regulamentação
Isenção da taxa Inmetro
Principais conquistas junto ao Governo Municipal
Derrubada do Veto à Garupa
Aprovação da Lei Municipal 14.491/07
Atuação junto Câmara Municipal
Regulamentação e Padronização da categoria

Apoio:

Não caia no conto do vigário, só tem história quem fez história. E uma categoria só pode ser
defendida por quem já esteve nas ruas e sabe das necessidades de quem trabalha no setor.

