


Apresentação

A finalidade desta apresentação é explanar sobre a metodologia de

trabalho do Sindimoc, que visa não somente a representatividade na luta por

conquistas salariais, benefícios, entre outros, mas também a saúde e o bem

estar da categoria e seus familiares. E para que o profissional possa enfrentar

o dia-a-dia estressante de trabalho que leva é necessário e primordial a sua

qualidade de vida.

Diante disso o Sindimoc, como representante legal da categoria de

Motoristas e Cobradores, oferece uma estrutura capaz de suprir as

necessidades fundamentais que são: saúde e bem estar da categoria.

Abaixo descreveremos os benefícios e conquistas oferecidos pelo

Sindimoc.
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História 

A atual diretoria teve seu mandato iniciado em 11/11/2010, assumindo com

uma aproximadamente 2.500 associados para os atuais de 5.300 associados,

resgatando a confiança do trabalhador no sindicato que o representa.

Assumindo também com 74 funcionários e hoje conta com 135 funcionários e

um quadro jurídico de 19 prestadores, para atender melhor nossa categoria.



Introdução

1.1. Valorização da categoria
A missão do Sindimoc é trabalhar pela melhoria de vida dos

trabalhadores da categoria, valorização da classe e melhores condições de

trabalho. Para isso nos organizamos, tendo os trabalhadores como

protagonistas e reivindicamos nossos direitos, sendo representantes e

facilitadores desse processo. Nossa instância deliberativa é a assembleia, com

o direito democrático e igualitário de votos com peso igual a todos os

motoristas e cobradores, onde se decidem os rumos da categoria. Nós como

representantes levamos esses anseios as instâncias necessárias, sejam as

empresas, ao poder público ou a justiça. Com isso buscamos valorização

salarial, segurança, plenas condições para exercícios de funções e demais

demandas que possam surgir no dia-a-dia que é vivo e traz novas

necessidades em todo o tempo.

1.2. Segurança dos trabalhadores
Tendo visto que a profissão de motoristas e cobrador não deveria ser,

mas tem sido uma função de risco, uma das prioridades do Sindimoc é zelar

pela segurança dos trabalhadores. Isso se dá através de reivindicações junto

aos órgãos públicos, junto aos governantes e através de um departamento

criado para essa função.

1.3. Qualidade de vida dos trabalhadores
A qualidade de vida também é uma das preocupações do Sindimoc. Isso

se dá cuidando do maior patrimônio dos trabalhadores que é a sua vida e

saúde. 



Abaixo vamos explanar sobre os departamentos, que orgulhosamente o

Sindimoc oferece atendimento aos colaboradores do sistema e aos

associados.

C.I.S.S Sindimoc

No C.I.S.S(Centro Integrado de Saúde Sindimoc) o atendimento é

voltado para atenção básica destes trabalhadores e sua família, sendo

oferecido, além do atendimento primário, também consultas especializadas,

visto que o SUS em decorrência da incapacidade de gerir seu próprio sistema

atualmente não suporta a demanda. Onde por vezes uma consulta

especializada pode levar meses ou até mesmo anos para ser concretizada.

Vislumbramos então o ideal de termos um ambulatório, com um grupo atual de

45 funcionários entre médicos, enfermeiros e recepcionistas, capaz de atender

estes trabalhadores e seus familiares, de maneira humanizada, digna e

organizada. 

Ainda não somos um sistema perfeito, mas estamos no caminho e

trabalhando duro para que um dia possamos oferecer mais diferenciais em prol

desta categoria que há tempos vem sofrendo com tanto descaso e

desvalorização, e sabemos que a nossa categoria, motoristas e cobradores, e

quem movimenta a economia não deixando, portanto o sistema parar.

Totalizando 26 empresas do Transporte Coletivo atendidas pelo plano

ambulatorial acobertado pela CCT (conforme CCT, Assistência Médica

Ambulatorial – cláusula 14º), juntamente com os demais associados, que

espontaneamente pagam um valor mensal para que o Sindimoc preste

atendimento para seus familiares (dependentes, esposas e filhos menores).

Abaixo apresentamos alguns atendimentos realizados pelo corpo clínico

do Sindimoc, entre as datas de 01/01/2010 a 31/12/2014.

Relatório de Consultas



Especialidades 2010 2011 2012 2013 2014
Clínico Geral 5.527 20.916 19.325 27.720 35.037
Ginecologista 1.159 4.297 4.512 4.952 6.129

Pediatra 1.153 6.102 10.843 9.242 9.517
Cardiologista 630 2.473 2.408 3.989 4.725
Ortopedista 821 5.356 5.512 6.501 5.960
Urologista 462 2.003 751 983 2.129

Gastro/Procto/C. Geral 372 1.655 1.797 1.955 1.277
Nutricionista 307 1.406 1.778 1.534 1.998

Obstetra 268 928 1.035 1.256 1.194
Neurologista 307 1.663 1.587 1.835 2.193

Otorrino 197 1.738 2.039 2.008 2.317
Psicóloga 1.357 5.734 7.084 6.821 14.920

Oftalmologista 873 3.092 3.747 5.534 4.712
Fonoaudióloga 0 142 313 305 2.737
Pneumologista 0 0 165 245 285
Dermatologista 0 0 157 956 2.149
Reumatologista 0 0 25 109 85

Psiquiatria 0 0 255 1.081 2.742
Endócrinologista 0 0 68 323 1.202

TOTAL 13.433 57.505 63.411 77.349 101.308

5%









Relatórios de Exames

Exames 2010 2011 2012 2013 2014

Laboratoriais 10.877 46.872 53.139 77.974 100.120

RX 838 3.361 3.829 5.314 5.991

Ecografias/Mamografias 1.058 4.450 6.183 6.113 8.846

Cardiológicos 556 2.132 3.829 4.207 4.639

Endoscopia/Colonoscopia/
Retossigmoidoscopia 100 699 1.197 1.380 798

Otorrino 103 1.031 1.773 1.275 949

Pneumológicos 24 138 120 203 39

Oftalmológicos 11 273 3.746 406 605

Ressonância/Tomografias 52 224 482 1.055 788

Neurológicos 0 70 136 117 233

Cirurgia 0 1 2 3 7

Procedimentos Cirúrgicos 0 0 24 88 238

TOTAL 13.619 59.521 74.460 98.135 123.250





Fotos do C.I.S.S
Figura 01 – Fachada 



Fonte: Sindimoc

Figura 02 - recepção



Fonte: Sindimoc

Figura 03 – atendimento

Fonte: Sindimoc



Para que fosse possível ter embasamento nos valores da assistência

médica, foi realizada uma pesquisa de preço de planos de saúde familiar (02

adultos e 02 crianças), entre algumas empresas que disponibilizam esse tipo

de serviço e temos o seguinte comparativo:

Abaixo comparativo de valores do Plano de saúde 

Planilha 02 – Base de valores de planos de saúde

Sindimoc R$ 52,65 + 80,00 = R$ 132,65

Unimed R$ 729,60 + coparticipação

Amil R$ 1.037,88 

Sulamérica R$ 1.113,36

Clinipan R$ 390,46 + coparticipação
Fonte: Sindimoc



Odontologia - Sindimoc

Sabe-se que o sorriso é a chave do sucesso, e pensando nisso o

Sindimoc disponibiliza uma clinica odontológica com 17 funcionários

especializados no atendimento odontológico sendo destes 12 dentistas, para

que os associados possam sorrir cada vez mais. Os atendimentos

odontológicos são realizados com horário marcado, podendo estes ser

marcados por telefone ou pessoalmente. A clínica realizou no período de

01/01/2010 a 31/12/2014 em torno de 124.000 atendimentos com média de

2.100 consultas/mês. 

Figura 13 – recepção 

Fonte: Sindimoc



Figura 14 - atendimento



Fonte: Sindimoc

Farmácia - Sindimoc

O sindicato possui uma farmácia anexa ao Centro Médico (CISS) com

02 farmacêuticas e 03 auxiliares, para atender a categoria, onde efetua suas

compras de medicamentos e demais itens de necessidades básicas, por um

preço menor e o pagamento pode levar até 45 dias, porque o desconto ocorre

através da sua folha de pagamento. Com isso dando mais comodidade aos

nossos representados.



Jurídico – Sindimoc

O sindicato também conta com um departamento jurídico para auxilio de

motoristas e cobradores. Sabemos que a categoria sofre muitas pressões,

pensando nisso o Sindimoc conta com uma seleta equipe de 10 advogados e

mais 09 funcionários que são qualificados e preparados para atendê-los nas

áreas cível, criminal, família e trabalhista. Os atendimentos são realizados com

hora marcada. Na vara cível o advogado faz acompanhamento em delegacias.

Em média foram realizados 6.000 atendimentos, orientações e consultas



jurídicas, caracterizando assim uma segurança a mais para categoria que não

pode de forma alguma ficar desassistida juridicamente. 

Áreas Atendidas:

⦁ Vara Cível

⦁ Criminal

⦁ Família

⦁ Trabalhista

Figura 04 - recepção

Fonte: Sindimoc

Lazer e Entretenimento

Sede Campestre

O Sindimoc fornece aos seus filiados uma Sede Campestre para lazer e

entretenimento a categoria e seus familiares. São diversas atrações

como piscinas, churrasqueiras, playground, bosques, campos de futebol,

tirolesa entre outras. Tudo isso pensando no bem-estar da categoria, pois é



provado cientificamente que os trabalhadores precisam de lazer e descanso,

para melhorar a qualidade de vida e saúde.

Figura 05 – salão de eventos

                                                                            Fonte: Sindimoc

Figura 06 - lanchonete



                                                                             Fonte: Sindimoc

Figura 07 - piscinas                      

                                                                                Fonte: Sindimoc



Campeonatos

Para promover o bem estar e integração da categoria, o Sindimoc

oferece campeonatos de futebol que tem a duração de 3 a 4 meses por ano,

contado com a participação de 24 equipes, envolvendo aproximadamente 500

participantes em cada campeonato. São realizados eventos de lançamento, e

jantar de encerramentos e entrega das premiações para as equipes

ganhadoras do campeonato.

Figura 08 - futebol

Fonte: Sindimoc

Figura 09 - campeões



Fonte: Sindimoc

Festas para categoria

O Sindimoc também promove diversas festas e eventos durante o ano

com objetivo de unir ainda mais a categoria, e gerar momentos de

confraternização entre os trabalhadores, colegas, sindicato e famílias. Levando

sempre em consideração que o trabalho dos motoristas e cobradores é

estressante e cansativo.

Uma festa organizada com todo carinho pela equipe e diretores do

Sindimoc, para prestigiar e alegrar a categoria.



Figura 10 – categoria

                                                                       Fonte: Sindimoc
Figura 11 – vista panorâmica

Fonte: Sindimoc



DAT - Sindimoc

O Departamento de Apoio ao Trabalhador (DAT). Todos os motoristas e

cobradores em situações de risco são auxiliados, com representantes do

departamento contanto com 08 funcionários, indo até o local em casos de

acidentes, e recursos de multa, indo junto nas delegacias em caso de assaltos.

Também conta com um banco de informações com assaltantes de coletivos

para auxílio em investigações. Nos últimos anos foram prestado mais de 1.100

atendimentos aos trabalhadores.

Figura 12 - atendimento

Fonte: Sindimoc



Salão de Cabeleireiros

O salão de cabeleireiro está anexo ao prédio administrativo do Sindimoc,

localizado na Rua Tibagi 520, possui atualmente 6 cabeleireiros para fazer o

atendimento aos associados. O corte de cabelo está incluso no valor que o

associado contribui com o Sindimoc mensalmente, portanto o associado

poderá utilizar o salão de cabeleireiros quantas vezes forem necessárias sem

custo adicional. Entre os anos de 2010 a 2014 foram realizados

aproximadamente 45.000 atendimentos no salão do Sindimoc, é beleza do seu

cabelo em boas mãos. Os colaboradores são atendidos por senhas retiradas

na recepção, e enquanto sua senha não é chamada, aguardam em uma

confortável sala de espera. 

Figura 15 - interno

Fonte: Sindimoc



Figura 16 – sala de espera

Fonte: Sindimoc



Academia

Também anexo ao prédio administrativo, tem a academia Sindimoc, um

ambiente agradável e seguro, onde os alunos podem treinar e praticar

atividades físicas diariamente. Uma academia com 04 professores e com

equipamentos modernos e de qualidade, para proporcionar ao atleta um bom

treinamento.

Abaixo algumas fotos da academia Sindimoc

Figura 17 - interno

Fonte: Sindimoc



Figura 18 – em atividade

Fonte: Sindimoc



9. Conclusão

Esperamos ter explicado de forma coesa e compreensível o trabalho do

Sindimoc para com a categoria, assim como os benefícios oferecidos pelo

mesmo. 


