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NOVA DIRETORIA É ELEITA
Nosso sindicato é Vanguarda na luta dos trabalhadores ajudando a encabeçar o
movimento que resultou na construção do Piso Salarial do Instrutor e na
legalização da profissão do Instrutor em 2010, além do avanço do vale
alimentação.
Elegemos nosso secretário geral, Antônio de Almeida Junior, para a Secretaria
Geral da Contracs, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comercio da
CUT e na direção Nacional da CUT, e nosso Presidente da FETRAADETE
Alexandre Almeida na direção estadual da CUT/SP. Esses espaços só servem
para ajudar a organizar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras.
O Sindicato é o único instrumento de luta da classe trabalhadora, por isso,
temos que nos fortalecer. A criminosa reforma trabalhista realizada pelo
governo Michel Temer, subtraiu direitos e teve o objetivo de enfraquecer os
sindicatos. Com determinação estamos fortalecendo nossa entidade ainda em
2021 e já filiamos mais de 60 novos trabalhadores no SINTRAADETE.
Esse ano as eleições sindicais foram um sacrificio, pois a pandemia deixou
quase toda a categoria sem contribuir, mas conseguimos fazer as eleições com
os aptos, ampliando nossa força.

UM APELO AOS DEPUTADOS E SENADORES: NÃO MEXAM ONDE
VOCÊS NÃO TEM QUALIFICAÇÃO TECNICA! RESPEITEM OS
EMPREGOS E A VIDA DO POVO BRASILEIRO!
O DENATRAN POSSUI TÉCNICOS QUALIFICADOS PARA FAZER ESSE
DEBATE!
Não bastassem os problemas causados pela pandemia, precisamos enfrentar
alguns projetos de parlamentares que não tem qualificação sobre o assunto de
segurança no trânsito. Com seus discursos populistas de "baratear" a CNH, os
mesmos não levam em consideração os acidentes ocorridos no trânsito
brasileiro, onde só em 2019 foram 30 mil mortes e de janeiro a março de 2020,
antes da implementação das medidas de isolamento no país, o Brasil registrou
89.028 acidentes de trânsito. Tais acidentes matam mais que a guerra no
Iraque.

VEJA COMO FICOU
Presidente:
Maria de Lourdes B. Almeida
(CFC Transito Seguro- MC).
Secretario Geral:
Antonio de Almeida Jr
(CFC São Mateus de Santa Isabel)
Tesoureiro :
Ronaldo Dias
Conselho Fiscal:
Alessander E. Nascimento
Caroline R. Baptista de Abrantes
Edson Laurentino de Sousa
Diretores de Base:
Anderson Marcos Pereira,
(A.E. Sol Nascente em S.J.C)
Erik Alves de Oliveira
(Auto Escola Godoy em Jacareí)
Silvio Luis C. Costa Manso
(A. E. Duque e Garcia de Caçapava )

Seguem os projetos que colocam nossos empregos em risco e a vida das
pessoas também:
- PL nº 4474/20 de autoria do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).
- PL nº 3781/2019 de autoria do deputado General Peternelli (PSL-SP).
(contra esse projeto fizemos abaixo assinado e protocolamos em Brasília).
- PL nº 6485/2019 da senadora Kátia Abreu (PDT/TO).
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SINTRAADETE Os efeitos da pandemia também são terríveis na
relação do trabalho, nossa categoria ficou meses no
PROPÕE
programa de suspensão de contrato em 2020.
A pandemia nos obrigou a assinar um aditivo para
AUMENTO
preservar os direitos sem discussão de aumento.
Em 2021 assinamos um aditivo para reduzir salário
PARA
na fase vermelha para tentar evitar quebradeira das
já que o GOVERNO FEDERAL, não
CATEGORIA empresas
adotou politica social nenhuma. Mais uma vez, os
Diretores de Geral/Ensino:
R$ 2.561,05 por mês.
Instrutores Teóricos/Técnicos:
R$ 2.561,05 por mês.
Instrutores Práticos A/B:
R$ 2.561,05, por mês.
Instrutores de Direção Veicular
C/D:
R$ 2.581,00, por mês.
Instrutores de Direção Veicular E:
R$ 2.596,58 por mês.
Auxiliar de Escritório:
R$ 1.278,66 por mês.

PROPOMOS ESSES DOIS INDICES:
2,0507%, INPC ACUMULADO DE MAIO DE
2020, esse deixamos de ganhar por causa da
pandemia.
7,5911%, INPC ACUMULADO DE ABRIL DE
2021.

trabalhadores fizeram sua parte pensando na
manutenção do emprego. Na primeira rodada de
negociação os dirigentes do SINDAUTO, sindicato
das auto escolas do estado de São Paulo, vieram
com a proposta de acabar com o nosso piso salarial,
e voltar a pagar por aula, alegando que os
instrutores não se esforçam para dar ou vender aula BENEFÍCIO PARA ASSOCIADOS:
para os alunos.
Nós da direção do SINTRAADETE estamos
* EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
conversando com a categoria na base e com os
a partir de 1.8 de juros.
trabalhadores que são contra abrir mão do piso
salarial.
* Saúde do trabalhador atendimento
dentário, limpeza, obturação,
cirurgias, canal, Clinico Geral,
A assinatura da Convenção já está
Pediatra, Ginecologista , exames
atrasada! Não vamos admitir falta de
laboratoriais, para o trabalhador e
respeito com os trabalhadores! Caso o
para o associado.

sindicato patronal demore para
negociar, vamos entrar em ESTADO DE
GREVE!

Auxiliar Administrativo:
R$ 1.278,66 por mês.
Demais Empregados
R$ 1.278,66 por mês.

Manutenção das Clausulas Sociais
Modificação do subsidio do Convenio Medico
para a Clausula da Saude do Trabalhador

Atendimentos do Exame Toxológico:
Mogi das Cruzes - Rua dos Aposentados 495,
centro
ATENDEREMOS TAMBÉM:
São Jose dos Campos e Lorena
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* Exame toxológico 100,00.
* Assistência jurídica integral para
assuntos relacionados a direito do
trabalho.
* Convenio com colônias de férias.
Parcerias
Fizemos uma parceria com a União
dos Aposentados e Pensionistas de
Mogi das Cruzes, para atendimento
do Exame Toxológico e atendimento
da Clinica Medica.

SEDE:
MOGI DAS CRUZES: Rua Prof Leonor de Oliveira Melo, 82,Sala 6,
Jd. Santista

Atendimento:
Mogi a partir do dia 07/06.
Demais localidades a partir do dia 20/06.

