
É NA PRESSÃO

Sindimoc bota empresas 
na Justiça e consegue 
pagamento de vale 
salarial atrasado

Na pressão da Justiça, Sindi-
moc garantiu o pagamento 
dos atrasados da categoria. 

No último dia 20, empresas do trans-
porte coletivo de Curitiba mais uma 
vez atrasaram o pagamento de mo-
toristas e cobradores. Dessa vez, não 
teve choro: a assessoria jurídica do 
Sindimoc entrou com ação contra as 
empresas na Justiça do Trabalho, que 
nas últimas negociações com a Justi-
ça do Trabalho e o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) haviam garantido 
que novos atrasos não ocorreriam. 

A liminar solicitada pelo Sindi-
moc pedia pagamento imediato dos 
vales atrasados e danos morais co-
letivos. Com a pressão, as empresas 
pagaram antes mesmo que o Juiz 
pudesse julgar.

O presidente do Sindimoc, An-
derson Teixeira, afirma que em casos 
como esse não vai medir esforços 
para que os direitos dos trabalhado-
res sejam respeitados e os pagamen-
tos de salário aconteçam em dia. “O 
direito de greve é um instrumento 
que deve ser usado com responsa-
bilidade, para ampliar os direitos tra-
balhistas e não para cobrar a conta 
de cada mês. Porém, quando a irres-
ponsabilidade das empresas con-
tinua, é o único meio que nos resta 
para defender os trabalhadores”.
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EMPRESAS 
DESCUMPRIRAM 
ACORDO REALIZADO 
NESTE ANO DURANTE 
O DISSÍDIO COLETIVO, 
COM JUSTIÇA, MPT  
E SINDIMOC

“Vamos continuar lutando  
na Justiça contra cada  
desrespeito aos direitos  
dos trabalhadores, e se 
precisar, vamos juntos  
exercer nosso direito  
de greve mais uma vez.”  
Anderson Teixeira,  

Presidente do  Sindimoc
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Para quem é trabalhador, 
como você e eu, é difí-
cil imaginar que alguém 

possa gostar da crise, mas tem 
muita gente querendo levar 
vantagem nessa hora de fra-
gilidade econômica e política 
do país. 

O PL 4330, que já foi aprovado 
na Câmara Federal, abre cami-
nho para acabar com todos es-
ses direitos que custaram mui-
to para serem conquistados, 
como seguro-desemprego, 
13º, FGTS, VT, VR, abono salarial 
e adicional de férias.

Empresários estão atuando de 
forma conjunta e organizada 
para não diminuírem seus lu-
cros e repassarem o ônus da 
crise para os trabalhadores. 
Não vamos permitir! Vamos 
manter a atenção e a mobiliza-
ção. A cada desrespeito à Con-
venção Coletiva de Trabalho e 
à Constituição Federal vamos 
atuar com força e dentro da Lei 
para garantir que nossos direi-
tos sejam respeitados!

E, se precisar, cruzamos os bra-
ços e vamos pra rua, exercendo 
com dignidade e força o nosso 
direito de greve.

A luta continua, meus  
amigos e amigas!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Querem usar 
a desculpa da 
crise para tirar 
nossos direitos 

VITÓRIA BALANÇO

Justiça do Trabalho reconhece  
validade do fundo assistencial  
de motoristas e cobradores
JUIZ NEGOU PEDIDO 
DO MPT PARA 
ACABAR COM FUNDO 
ASSISTENCIAL, POR 
ENTENDER QUE A 
CONVENÇÃO COLETIVA 
DE TRABALHO DEVE 
SER RESPEITADA

Em julho deste ano, o juiz Luciano 
Augusto de Coelho Toledo negou 
pedido do Ministério Público do 

Trabalho (MPT), que solicitava o fim dos 
repasses que as empresas fazem ao fun-
do assistencial de motoristas e cobra-
dores, responsável pela manutenção de 
serviços como assistência jurídica para os 
trabalhadores, Departamento de Apoio 
ao Trabalhador (DAT), campanhas de 
prevenção e manutenção da saúde do 
homem e da mulher. O entendimento 
do juiz baseou-se no fato de que os re-
passes estão acordados e pacificados na 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
nossa categoria.

O presidente do Sindimoc, Anderson 
Teixeira, explica que a Urbs recebe os 
valores e repassa ao Setransp (sindicato 
patronal). No entanto, mesmo sendo o 
valor de R$ 0,16 destinados de cada ta-
rifa, exclusivamente para esse fundo, as 
empresas reiteradamente atrasam esses 
pagamentos. “Se o fundo assistencial for 
retirado da tarifa, representará um retro-
cesso para a categoria, que terá que bus-
car no salário o recurso que hoje é atendi-
do pelo sindicato, causando um impacto 
maior na tarifa”, defende o presidente.

Anderson Teixeira 
Presidente - Sindimoc

No dia 30 de maio as contas do 
Sindimoc, mais uma vez, foram 
aprovadas diante toda a catego-
ria. Os dias de mutreta acabaram 
faz tempo. Agora as contas do 
Sindicato são aprovadas em 
assembleia e permanecem dis-
poníveis a todos os associados!

Empresa Araucária 

25 deferimentos de multa no trânsito 

6 cancelamentos de suspensões 
do direito de dirigir

VITORIOSOS

Assessoria jurídica do Sindimoc traz vitórias  
na Justiça a motoristas e cobradores
Os advogados do Sindimoc têm trabalhado firme na defesa dos direitos de 
motoristas e cobradores. Com tanto trabalho, os resultados aparecem.

Em abril, 16 motoristas e cobradores da 
empresa Araucária foram despedidos sem 
acerto de FGTS, multa dos 40%, 13º, dias de 
trabalho e seguro desemprego. A empresa 
queria parcelar. O Sindicato não aceitou. 
Sindimoc entrou na Justiça, que atendeu o 
pedido dos trabalhadores e bloqueou duas 
contas da empresa – ambas com dinheiro 
suficiente para pagar todos os acertos. 
Valeu também a luta de demitidos e dos 
companheiros e companheiras que acam-
param em frente ao terminal durante cerca 
de duas semanas. A ação ainda corre na 
Justiça, em busca de danos morais coleti-
vos para os trabalhadores afetados.

Até com multa motoristas do 
transporte coletivo têm que ficar 
atentos. Muitas vezes a aferição 
de velocidade do veículo está 
vencida e quem paga o pato é 
o trabalhador. No último ano, a 
assessoria jurídica do Sindimoc 
conseguiu barrar 25 multas que 
estavam indo parar injustamente 
nas costas do trabalhador.

Já pensou se um motorista perde a habi-
litação injustamente? Perde  o seu ganha 
pão e ainda arca com os custos das multas. 
No último ano, o departamento jurídico do 
Sindimoc evitou que 6 motoristas tivessem 
suas habilitações suspensas.

INSCREVA-SE JÁ

30 CURSOS ON-LINE  
DE ALTA QUALIDADE 

www.sindimocdigital.org.br

ou ligue para o Sindicato no telefone (41) 3234-8600

Em 5 anos de trabalho avançamos mais  
que em 20 anos de picaretagem

Assembleia aprova prestação de contas do Sindicato

BALANÇO PATRIMONIAL PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 
(valores expressos em reais)

PASSIVO   
CIRCULANTE   
Fornecedores    117.780,85
Instituições Financeiras   124.297,43
Salários e Encargos Sociais  2.372.798,48
Impostos a Recolher e Parcelamentos 1.598.901,96
Provisões Trabalhistas   464.013,87
Outras Contas a Pagar   59.474,00
Total do Passivo Circulante  4.737.266,59
        
NÃO CIRCULANTE   
Exígivel a Longo Prazo    
Impostos a Recolher e Parcelamentos 1.351.094,07
Total do Passivo Não Circulante  1.351.094,07
     
PATRIMÔNIO SOCIAL   
Patrimônio Social   383.209,40
SUPERAVIT/DEFICT     
Superavit Acumulados   2.308.918,85
( - ) Deficit Acumulados   -244.060,57
( - ) Deficit Exercício   -3.763.669,94
Total do Patrimônio Social  -1.315.602,26
 
TOTAL     4.772.758,40

ATIVO 
CIRCULANTE 
Disponibilidades   445.782,31
Contas a Receber   1.389.005,46
Adiantamentos   86.791,46
Impostos a Recuperar  8.976,42
Estoques   68.222,35
Outros Créditos   218.812,74
Total do Ativo Circulante  2.217.590,74
     
NÃO CIRCULANTE  
Realizável a Longo Prazo 
Imobilizado   2.544.148,48
Itangivel   11.019,18
Total do Ativo  
Não Circulante   2.555.167,66 
 
TOTAL    4.772.758,40

Departamento 
jurídico do Sindicato 
tem garantido 
que direitos dos 
trabalhadores  
sejam respeitados

CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE SINDIMOC (CISS)
• Mais de 100.000 consultas realizadas 
no último ano
• Mais de 120.000 exames realizados no 
último ano
• 45 funcionários (entre médicos, enfer-
meiros e recepcionistas)

Confira os serviços  
que o Sindimoc  
disponibiliza a  
toda a categoria!

ODONTOLOGIA
• Mais de 2.000 consultas por mês
• 12 dentistas e mais  5 funcionários

FARMÁCIA
• Pagamento reduzido e desconto na folha
• 5 profissionais à disposição da categoria

ASSESSORIA JURÍDICA
• Mais de 12.000 atendimentos,  
orientações e consultas no último ano
• Áreas atendidas: Civil, Criminal,  
Família e Trabalhista
• Equipe: 10 advogados e mais 9  
funcionários

SEDE CAMPESTRE
• Piscina, churrasqueiras, playground, 
bosques, campos de futebol , salão de 
eventos e tirolesa.

FUTEBOL
• Dois campeonatos por ano:  
Média de 48 equipes e mais de  
1.000 participantes no total

DAT – DEPARTAMENTO DE APOIO  
AO TRABALHADOR
• 350 atendimentos mensais a  
trabalhadores em situação de risco
• 10 funcionários
• 3 carros

SALÃO DE CABELEIREIROS
• Mais de 10.000  
atendimentos por ano
6 cabeleireiros

ACADEMIA
• Mais de 700 usuários por mês
• 3 professores

Ata da assembleia 
de prestação de 
contas, realizada 
no dia 30 de  
maio de 2015

s i n d im o c
DIGIT@L
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PREVENÇÃO

Agosto é o mês escolhido pelo Sindimoc e pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná 
para promover a saúde do homem, por meio de campanhas de conscientização, ativida-
des físicas, realização de exames, consultas e distribuição de folders explicativos. A direto-

ria do Sindimoc, delegados de base, motoristas e cobradores marcaram presença na caminhada 
realizada no dia 1º de agosto e nas atividades de prevenção e conscientização que aconteceram 
na Praça Rui Barbosa, no dia 5. Em um único dia, centenas de exames e atendimentos foram rea-
lizados gratuitamente a homens que passaram no local. 

EXPEDIENTE:

DIRETORIA: 
Presidente: Anderson Teixeira
Vice-Presidente: Dino Cesar Morais de Mattos
1º Secretário: Adão Farias
2º secretário: Eglésio Santana Feitosa

O Jornal do Sindimoc é um instrumento de mobilização e luta dos 
motoristas e cobradores de Curitiba e Região Metropolitana.

CAMPANHA DO SINDIMOC EM PARCERIA COM A  
SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE MOTORISTAS E COBRADORES  
EM CAMINHADA E EVENTO NA PRAÇA RUI BARBOSA

Sindicato promove saúde do homem  
com campanha Agosto Azul

1º Tesoureiro(Diretor Financeiro): Sidnei Rogério 
2º Tesoureiro: Rogério Campos
Diretor de Relações Sociais: Edilson Marenda

Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc)

Rua Tibagi, 520, Centro, Curitiba-PR - CEP 80.060-110 - Telefone: (41) 3234-8600 Edição: (41) 3014-7700

Vem aí a 5a Taça  
Sindimoc de Futebol

Ajax Bordo vence 
Colombo e é campeã 
da 3a Copa de 
Futebol Feminino 

A 5ª edição do campeonato de fute-
bol do Sindimoc está chegando. Os 
jogos vão acontecer na Sede Cam-

pestre Alcir Teixeira “Zico”, de 15 de agosto 
a 05 de dezembro. Serão 32 equipes das 
empresas de transporte de Curitiba e Região 
Metropolitana.

Ajax Bordo venceu a Colombo na final, 
com um único gol na partida e levan-
tou o caneco de bi-campeã da Copa 

Feminina do Sindimoc. 
Campeã: AJAX BORDO
Vice: COLOMBO
Terceiro lugar: MERCÊS
Defesa menos vazada: AJAX BORDO 
Artilheira: KELLY REGINA 
Destaque: EDNA SILVANA 

ESPORTE

Motoristas e cobradores 
participaram em peso da 
Campanha Agosto Azul, 
promovendo a saúde do 
homem e realizando seus 
próprios exames


