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2º

aniversário

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

Categoria completa dois
anos de retomada do
Sindicato com grandes
lutas e vitórias

Em 11 de novembro de 2010, há exatos dois anos, a nova Diretoria eleita pela categoria tomava posse.
De lá para cá, enfrentamos grandes lutas e alcançamos avanços significativos! Confira, nesta edição do
Jornal, um retrospecto dos principais momentos desde a retomada do nosso Sindicato. Rememorar esses
episódios nos dá a noção exata das grandes lutas e desafios que temos pela frente!

CampanhaS salariais de verdade

Eleição de vereador
em Curitiba

Greve histórica

Fim das multas
abusivas

Fim da dupla função

E muitas outras vitórias!
• Ampliação da assistência na saúde

• Integração da categoria em novos eventos,
como a Festa Junina

• Estruturação do Departamento de Apoio ao
Trabalhador (DAT)

• Ampliação do número de sindicalizados

• Implantação da Secretaria da Mulher

• Consolidação do Sindimoc como referência
de luta no Brasil

• Ampliação da Sede Campestre

• Realização de mais campeonatos de futebol

Prepare-se!!!
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Motoristas e cobradores completa
nova história, com união, mobiliza

VEJA ALGUMAS DAS VITÓRIAS QUE NOSSA CATEGORIA OBTEVE DEPOIS

Estendendo a nossa
luta trabalhista também
para o campo político,
conseguimos eleger
vereador um diretor do
Sindimoc, o ex-cobrado
e motorista Rogério
Campos. Agora temos
na Câmara Municipal u
companheiro de verdad
realmente comprometi
na política é fundamen
que envolve grandes in
meiro e importante pas
de todos nós, motorista

Cobradores

0,53%

0,42%

-0,23%*

Motoristas

Cobradores

2001

Motoristas

2000

-0,15%*

que o obtido em 12 anos
pela antiga diretoria,
entre 1998 e 2010

0%

Cobradores

54

-2,73%*

aumento real
vezes maior

1999
0,50%

Em apenas 2 anos,
conquistamos

1998

Motoristas

Com campanhas salariais quentes, conquistamos
os melhores acordos salariais dos últimos 20 anos
Com ampla participação dos trabalhadores e com decisões
democráticas, alcançamos os melhores acordos dos últimos 20 anos.
Pra se ter uma ideia, basta ver que entre 1998 e 2010, tivemos um
total 0,15% de aumento real (acima da inflação). Já em 2011 e 2012,
tivemos 8,10%. Ou seja, em dois anos, alcançamos um aumento real
54 vezes maior que o obtido em 12 anos da direção anterior. O piso
salarial de motorista, que em 2010 era de R$ 1.234,80 hoje está em
R$ 1.503,00. E o de cobrador saltou de R$ 700,20 para R$ 851,40. Isso
sem contar outros avanços, como o vale-alimentação mensal
de R$ 200,00 conquistado neste ano. Descomeçamos a tirar o atraso
em que nossa categoria estava, mas ainda tem muita luta pela frente, pois estávamos há 20 anos no limbo!

Elegemos um
na Câmara M

Recentemente, no final
de setembro desse ano,
fundamos a Secretaria da
Mulher do Sindimoc, e já
partimos pra luta. No início
de outubro, realizamos uma
grande Caminhada contra
o Câncer de Mama, lutando
por uma maior conscientização das mulheres, contra um mal que atinge mais de 49 mil brasileiras
por ano, mas que pode ser vencido, desde que diagnosticado a tempo.
Essa foi só a primeira de muitas lutas femininas que estão por vir! Agora
as mulheres tem vez e voz na nossa categoria!

0,01%

Em setembro de 2011, criamos o DAT (Departamento de Apoio ao
Trabalhador), que atua no apoio a trabalhadores principalmente em situações de risco, como acidentes e assaltos, que infelizmente são rotina
em nossa categoria. Com uma equipe treinada, o DAT funciona a todo
vapor. Desde a sua criação, já foram realizadas assistências a 256 acidentes, 52 atropelamentos e mais 80 atendimentos. O DAT tem, inclusive,
duas unidades móveis, que fazem deslocamentos rápidos, evitando que
os trabalhadores tenham que aguardar muito tempo em situações desagradáveis. O fone do plantão do DAT é (41) 7820-4268.

Após muitos meses
var o projeto de lei que
muita mutreta de uns e
patrãozada, fizeram de
fosse a união e cobranç
todo o processo essa vi

Estruturamos a Secretaria da
Mulher e já partimos pra luta
nessa área

Cobradores

Implementamos o DAT Departamento de Apoio ao
Trabalhador

Vencemos o lo
Câmara e aca

Em 2012, fomos protagonistas de uma das greves mais emocionantes
da história do movimento sindical brasileiro nos últimos anos. Lotamos
a praça Rui Barbosa com mais de oito mil trabalhadores, na noite chuvosa de uma segunda-feira, quando deflagramos greve. Daí pra frente, nos
mantivemos firmes, até a vitória final. Como resultado, conquistamos o
maior aumento salarial do Brasil em 2012, segundo informa o Dieese.

0,01%

Não foi fácil. Tivemos que ir pra rua, fazer assembleia, fazer passeata, fazer buzinasso, ameaçar parar tudo... Mas chegamos lá! Em 2011,
vencemos a luta contra a sacanagem das multas injustas. Acabou a
pilantragem. E não veio nada de graça. Só vencemos porque, ao lado
do Sindicato, fomos pro combate, com coragem e dignidade! Diante da
nossa mobilização, a prefeitura e a URBS tiveram que rever seus posicionamentos e parar com a sacanagem das multas!

Realizamos a maior greve da
história da categoria!

Motoristas

Vencemos a luta contra as
multas abusivas!

* Nesses anos em vermelho, o reajuste total foi menor que a in
em vez de “aumento real”, nesses períodos a categoria teve “

Vem aí a Campanh
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Palavra do Presidente

am dois anos de uma
ação e conquistas!

A linha é: olhar as lutas
desses dois anos para
perceber e se preparar as
próximas lutas!

Q

ue a nossa categoria
hoje é forte ninguém
mais duvida.
Chegamos a esse patamar
porque fomos às ruas, nos
unimos, nos organizamos e
conseguimos mostrar a força
que sempre tivemos, mas
que antes não tinha como se
manifestar.
Em certo sentido, olhar
o que construímos nesses
dois anos nos deixa felizes, e dá orgulho. No peito e na raça,
na base da mobilização e da ação organizada, deixamos muita
gente de boca aberta, e chegamos onde muitos duvidavam
que podíamos chegar. Com dois anos de luta, atropelamos
sacanagens como as multas abusivas e a dupla função,
começamos a recuperar o valor de nossos salários, organizamos
a nossa casa sindical e, o principal, estamos reconquistando,
dia após dia, a dignidade e o respeito que merecemos da
sociedade. Em resumo, hoje,
diferente de ontem, nós
Nada de se
temos voz e vez.
acomodar e parar
Por outro lado, ao
de lutar!
olhar tantas vitórias,
temos que tomar cuidado
Esses dois anos
para não se acomodar e
só nos mostram que
esmorecer na batalha. Não
temos muitos outros
podemos sentar no trono,
convencidos, achando que
desafios pela frente!
“onde chegamos já está
bom”. Nada disso! A nossa luta está só começando!
Olhar as vitórias que obtivemos depois que tomamos as
rédeas do Sindicato é positivo porque nos ajuda a enxegar as
lutas que estão por vir. Olhar o passado para entender o presente
e se preparar para o futuro. E uma coisa esses dois anos deixaram
bem claro: só tem conquista quando tem luta. E no futuro não vai
ser diferente. É lutar ou lutar. De graça não vai vir nada!
Sabemos disso. E estamos prontos. Que venham os novos
desafios! Nós, motoristas e cobradores, estamos preparados
para o que der e vier, dispostos a seguir lutando com a mesma
pegada dos últimos dois anos! Então, até a luta, companheiros
e companheiras!

POIS QUE TOMOU AS RÉDEAS DO SINDICATO!
Mais que dobramos o número
de sindicalizados
Como resultado de tantas lutas e vitórias, elevamos
a credibilidade do Sindicato e, em dois anos, mais que
dobramos o número de trabalhadores sindicalizados!
Acabamos também com a folia dos sócios que não eram
da categoria, coisa que vinha das gestões anteriores.

Conseguimos inúmeros
avanços no campo jurídico
Como fruto de uma ampla reestruturação do Departamento Jurídico do Sindimoc, estamos obtendo uma
série de avanços também nesse campo. Em setembro
de 2011, obtivemos um Parecer Técnico do Ministério
Público do Trabalho reconhecendo que as condições
de trabalho nas estações tubo são insalubres. O documento pode embasar ações judiciais exigindo que as
empresas paguem o devido adicional de insalubridade,
de 30%, para quem trabalha nessas condições!

Viramos exemplo de luta para
motoristas e cobradores de
todo o Brasil!
Após as grandes mobilizações e vitórias, o Sindimoc
tornou-se uma grande referência estadual e nacional de
luta. Fomos chamados e demos o nosso apoio em mobilizações da categoria em outras cidades, em greves e grandes lutas, como em Ponta Grossa, Cascavel e Paranaguá.
No campo político sindical, nosso presidente, Anderson
Teixeira, foi eleito para um dos cargos mais importantes
da Federação estadual da nossa categoria (Fetropar), de
Secretário-Geral.

4,70%
Cobradores

4,70%

2012

Motoristas

0,20%
Motoristas

2011

3,31%

0,15%

0,68%
Cobradores

2010

Cobradores

0,63%
Motoristas

2009

0,06%

0,20%
Cobradores

Anderson Teixeira, Presidente do Sindicato
dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região
Metropolitana - Sindimoc

Motoristas

0,09%
Motoristas

2008

0,41%

2007

Cobradores

2006

0,17%

2,22%
Cobradores

0,31%
Cobradores

2,27%

0,14%
Motoristas

2005

Motoristas

Cobradores

2004

-7,54%*

Motoristas

0,78%
Cobradores

nflação, ou seja,
“perda real”.

2003

-4,86%*

1,17%
Motoristas

2002

Motoristas

um
de,
ido com a gente. A eleição de representantes
ntal pra nossa categoria, pois lidamos numa área
nteresses, que é o transporte público. Foi o prisso da nossa luta no campo político! Uma vitória
as e cobradores!

Cobradores

o
or

3,31%

a
m

Motoristas

representante de verdade
Municipal de Curitiba!

0,20%

s de luta e pressão da categoria, conseguimos aproe coloca fim à dupla função. Tivemos que encarar
e outros vereadores, que, atendendo ao clamor da
e tudo pra que o projeto fosse enterrado. Se não
ça que os motoristas e cobradores fizeram durante
itória não seria possível.

Cobradores

obby das empresas na
abamos com a Dupla Função

Veja nossos aumentos acima da inflação de 1998 a 2012

ha Salarial 2013!
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Evolução do Sindimoc também é marcante nas
áreas de lazer e assistência aos associados
Além de vitórias na luta sindical, nossa categoria também teve grandes avanços
nos serviços prestados aos associados

Dois Campeonatos de
Futebol por ano

Reestruturação da
Sede Campestre

realização da
grande e já tradicional
festa junina

Hoje temos dois Campeonatos de Futebol todos
os anos, e a participação da categoria é crescente.
Desde o início de 2011, quando ocorreu a 1ª Copa
Zico de Futebol, já são mais de 1.626 atletas participantes, 104 equipes inscritas e 1.709 gols feitos! O
campeonato foi idealizado pelo presidente Anderson
Teixeira e visa um maior entrosamento entre toda a
categoria.

Quando a categoria se mantém unida tudo flui
bem e até mesmo grandes eventos são realizados
com facilidade. O Sindimoc realizou com sucesso duas
grandes festas juninas, a de 2011 e de 2012, que contaram com a participação de milhares de cobradores
e motoristas. A Festa Junina do Sindimoc já se tornou
tradicional e está no calendário da categoria!

Ampliação do
atendimento à saúde,
com criação do CISS

Desenvolvimento
de novo site 100%
interativo para
fortalecer a luta dos
trabalhadores

A nossa Sede Campestre foi completamente
reestruturada, e hoje coloca uma ampla estrutura à
disposição dos associados, com três campos de futebol, três piscinas, cancha de bocha, tirolesa e várias
churrasqueiras!

Aquisição de dois
ônibus exclusivamente
para os trabalhadores

O Centro Integrado de Saúde do Sindimoc (CISS)
inaugurado em janeiro de 2011 já realizou mais de
60 mil consultas em 15 especialidades médicas aos
seus afiliados e dependentes. Esse número mostra
a evolução do atendimento ofertado pelo Sindicato
na área de saúde. Em 2010 realizava menos de duas
mil consultas por mês; hoje realiza mais de três mil.
Além das consultas, no CISS também foram realizados
cerca de 20 mil exames na área laboratorial, de raio-X
e ecografia.

O Sindimoc adquiriu recentemente dois ônibus
para realizar o translado dos afiliados da Sede Social,
localizada no centro de Curitiba, até a Sede Campestre, local destinado ao lazer dos motoristas e cobradores e das suas famílias. Nos próximos dias os afiliados
já poderão contar com esse conforto para melhor
aproveitar as suas horas de lazer e realizar esse trajeto
sem maiores dificuldades.

Com todos os avanços que a nossa categoria
obteve, veio também o novo site que possibilita com
que todos os trabalhadores se mantenham unidos,
informados e tenham contato direto com a entidade
sindical. O site é atualizado diariamente e todas as
notícias importantes para a categoria são publicadas.

Vamos pra luta com a mesma
pegada dos últimos 2 anos!

