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

Categoria completa três
anos de lutas e vitórias
Em novembro de
2010, três anos atrás,
uma nova diretoria
tomou posse do
Sindicato. Mas nessa
diretoria havia uma
diferença, não tinha
pelego!
Após esses três anos
a categoria viu que
acabou a época da
patrãozada montar no
coro do trabalhador.
A categoria se uniu,
lutou, fez greve, se
mobilizou e mostrou
sua força.
Hoje a categoria
sabe que está bem
representada e que,
enquanto se mantiver
unida e mobilizada,
as conquistas da
categoria continuarão
vindo.

EM TRÊS ANOS DE LUTA
MAIS AUMENTO SALARIAL
PARA A CATEGORIA DO QUE
EM 20 ANOS DE PELEGADA!
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Palavra do Presidente

EM TRÊS ANOS DE LUTA PELA CATEGORIA CONQUISTAMOS O MAIOR AUMENTO
SALARIAL DA HISTÓRIA, ALÉM DE MUITAS, MUITAS OUTRAS CONQUISTAS

Depois de três anos de
vitórias, temos que estar
preparados para as
próximas lutas!

MAIS QUE DUPLICAMOS O
NÚMERO DE SINDICALIZADOS
Graças ao trabalho da nova diretoria do Sindicato, nos últimos
três anos de trabalho a categoria dos motoristas e cobradores de
Curitiba e região metropolitana passou de aproximadamente 2 mil
sindicalizados a mais de 6 mil. Isso significa que agora a categoria
confia no seu sindicato, que ela possui mais força e mais capacidade
de conquistas!

MUITO LAZER PARA A CATEGORIA

Em 2011, as empresas tiveram que ceder e acabar com a
palhaçada das multas abusivas contra o trabalhador. A conquista
veio depois de muita luta, buzinasso, paralisação e pressão. Graças
à mobilização da categoria e à força de cada trabalhador, agora o
patrão tem que pensar duas vezes antes de repassar o prejuízo ao
motorista ou ao cobrador. Ainda hoje, algumas empresa tentam
impor aos trabalhadores injustiças, mas o sindicato continua lutando para acabar as práticas abusivas, inclusive realizando protestos,
como o do dia 6 de novembro, na empresa Gloria.

Após realizar a maior greve da história da categoria, em 2012, os
motoristas e cobradores de Curitiba receberam o maior aumento
salarial do país no ano. Lotamos a Praça Rui Barbosa e mostramos
do que a nossa categoria é capaz! 8 mil trabalhadores de Curitiba
e Região Metropolitana se uniram para lutar pelos seus direitos e
obtiveram uma das maiores vitórias da história da categoria.

IMPLEMENTAMOS O DAT – MAIS DE
3.000 ATENDIMENTOS REALIZADOS

APROVAMOS A LEI QUE ACABA
COM A DUPLA FUNÇÃO

Em setembro de 2012, a categoria obteve um grande avanço para as mulheres. Foi implantada, no Sindimoc, a Secretaria da
Mulher, que passou a dar voz às mulheres que trabalham no transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana. Os trabalhadores se vestiram de rosa e foram às ruas lutar pela conscientização
para prevenir o câncer de mama, mal que atinge 49 mil mulheres
brasileiras por ano.

ELEGEMOS UM REPRESENTANTE DE
VERDADE NA CÂMARA MUNICIPAL
DE CURITIBA

O trabalho sempre tenso enfrentado pela categoria de Curitiba
agora tem sua devida compensação nas áreas e atividades de lazer
que o Sindimoc disponibiliza a seus associados: dois campeonatos de futebol por ano, uma linda sede campestre – reestruturada
e aberta para receber toda a família e inúmeras festas com muita
alegria, sorteios e integração de todos os trabalhadores, familiares
e amigos, exemplo disso é a já tradicional festa junina do Sindicato,
da qual participaram mais de 5.500 pessoas.

CISS - MAIS DE 260 MIL
ATENDIMENTOS REALIZADOS
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Com grande participação dos trabalhadores nas assembleias e, quando foi necessário,
nas paralisações, conquistamos os maiores acordos salariais da história da categoria, mas
além disso obtivemos outras conquistas!
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COM TRABALHO DE VERDADE TRANSFORMAMOS
A REALIDADE DA CATEGORIA

O Centro Integrado de Saúde do Sindimoc já fez, nestes três anos,
mais de 260 mil atendimentos, realizados por médicos de diversas
especialidades, como neurologista, ginecologista, cardiologista, ortopedista, urologista, pediatra, clínico geral, além dos 60 mil exames
realizados no mesmo período. O Sindicato atende a uma necessidade sempre presente do trabalhador: a saúde!

Com o apoio de toda a categoria conseguimos eleger o Vereador
Rogério Campos, cobrador e motorista de ônibus. Agora temos um
representante de verdade que pode lutar pelos direitos da categoria
dentro da esfera política. Agora os trabalhadores do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana estão bem representados!

Motoristas

Depois de muita pelegada e lobby das empresas de ônibus obtivemos vitória dentro da Câmara Municipal de Curitiba e no final de
2012 a Lei que acaba com a dupla função foi aprovada. Sabemos que
as empresas ainda não estão cumprindo a Lei, e é por isso que temos
que continuar a nossa luta! A patrãozada está mostrando que não
respeita o trabalhador e nem mesmo as leis da nossa cidade! O caldo
deles vai ferver porque a categoria está firme e pronta pra luta!

Motoristas

Antes de completar o primeiro ano da nova diretoria, o Sindimoc já possuía o Departamento de Apoio ao Trabalhador à disposição de todos os motoristas e cobradores, principalmente os que
passam por situações de risco, como acidentes e assaltos, aos quais
toda nossa categoria ainda está sujeita. Desde que foi criado, o DAT
já realizou aproximadamente 3.080 assistências, auxiliando o trabalhador nos casos de atropelamentos, acidentes, multas e outros.

Veja nossos aumentos acima da inflação de 1998 a 2013
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IMPLANTAMOS A SECRETARIA
DA MULHER E FOMOS PRA LUTA

Cobradores

MAIOR AUMENTO SALARIAL
DO BRASIL EM 2012

3,63%

VENCEMOS A LUTA CONTRA
AS MULTAS ABUSIVAS

Hoje somos uma das categorias mais respeitadas do Brasil. Chegamos nesse patamar
depois de apenas três anos de
trabalho sério, mas com muita
luta. Fomos pras ruas, fizemos
greve... quebramos o pau.
Quebramos o pau não porque gostamos de brigar, mas
porque não vamos mais aceitar
as sacanagens que a patrãozada fazia impunemente, colocando toda a carga nas costas do trabalhador.
As conquistas recentes também são muitas. Com muita luta, conseguimos melhorias nas condições de trabalho
nas empresas, as quais eram objetos de reclamações dos
funcionários. Conquistamos a implantação dos lacres e calculadoras na arrecadação da empresa São José Matriz. Obtivemos a melhoria dos banheiros na empresa Carmo (São
José Filial). Conseguimos o cartão alimentação dos horistas
da Marumbi/Graciosa. Também conquistamos a redução
para 6 horas de trabalho para os motoristas e cobradores
da empresa Reunidas (a partir de 16 de dezembro), dentre
outras conquistas.
Hoje prefeitura e empresas sabem que não podem mais
brincar com o trabalho dos motoristas e cobradores de Curitiba e região metropolitana. A categoria se mantém firme,
sempre lutando para dar fim às multas abusivas e acabar
com a defasagem salarial e as picaretagens!
Só que não podemos abaixar a guarda, pois ainda temos
muito a conquistar.
Temos que estar prontos para a luta, companheiros e
companheiras!
A dupla função acabou no papel, na lei, foi uma das
maiores vitórias deste ano, só que a realidade é que as
empresas se negam a cumprir o que está na lei da cidade.
Vamos continuar a mobilização. Vamos mostrar que não esquecemos o que nos foi prometido.
E agora, mais do que nunca, temos que estar unidos nessa próxima campanha salarial, que já começou. A categoria
tem que trabalhar firme para não perder os avanços conquistados nesses últimos três anos, e com força, conquistar
maiores aumentos e benefícios.
Companheiros e companheiras, estamos juntos nessa
luta! Unidos podemos ter a certeza que 2014 também será
um glorioso ano para os motoristas e cobradores de Curitiba e região metropolitana!

Motoristas

CONFIRA ALGUMAS DAS VITÓRIAS DA CATEGORIA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

4,68%

Novembro de 2013

Cobradores

2

4

Novembro de 2013

AGORA É A HORA DA LUTA!

CAMPANHA SALARIAL 2014:
SUA PRESENÇA É FUNDAMENTAL!
Já conquistamos os maiores avanços da história, mas ainda temos 20 anos
de pelegagem pra tirar de atraso!
A nossa categoria chegou no final de
2013 com muito mais conquistas, mas a
mobilização não pode parar. O Sindicato já
começou as negociações com o patronal e
para que obtenhamos aumentos reais do tamanho que conseguimos nos últimos anos,
a categoria tem que manter a sua união e a
sua força.
2014 vai ser um ano muito importante
para o país e a categoria tem que saber se
posicionar nesse momento. É ano de copa,
é ano de eleição. Não podemos bobear.
Vamos entrar de pé e peito firmes para

exigir aumentos ainda maiores dos já conquistados nas campanhas salariais anteriores. Vamos reivindicar os benefícios que
foram negados aos trabalhadores durante
20 anos.
Temos um Sindicato que luta pelos trabalhadores. Temos uma categoria unida
e mobilizada. Temos força. Temos grandes conquistas e um grande momento
que se aproxima.
Basta fazermos nosso trabalho para obter o que merecemos. O patronal, a sociedade e nós mesmos, agora, já sabemos do que

somos capazes e da importância que tem o
nosso trabalho para toda a cidade.
Por isso, participe de todas as assembleias, vá discutir e colocar a sua opinião,
una-se a todos os motoristas e cobradores
que estão lutando por melhores condições
de trabalho para a categoria! A sua presença é importante, ela mostra força, e com
essa força somos capazes de alcançar tudo
o que merecemos.
Que venha 2014 porque, nós, os motoristas e cobradores de Curitiba e região metropolitana, estamos preparados!

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