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Mobilização na web

Palavra do Presidente

Construindo a casa dos
trabalhadores

E

stá dada a largada para a
Campanha Salarial. Temos
uma missão difícil pela
frente. São mais de vinte anos de
atraso. Mas o que conta a nosso
favor é que a categoria nunca
esteve tão mobilizada como hoje.
Trabalhadores antigos nos dizem
isso: recentemente um motorista
com 32 anos de categoria me
disse: “Em todos esses anos
nunca vi a categoria tão unida e
animada, agora sim voltamos a ser uma classe organizada” e eu
respondi: “É por isso que vamos vencer.”
Já faz pouco mais de uma no que os trabalhadores retomaram
o Sindicato. E ao olhar para trás vemos que avançamos muito. Mas
isso é apenas o começo. Quem já construiu uma casa sabe que ela
é feita em processos, em etapas. Primeiro se avalia a resistência do
terreno. Depois se lançam as fundações da obra, em vários passos
necessários que são dados para
Neste um ano
isso. Para depois se começar a
de retomada do
construir a casa propriamente
Sindicato, muito já dita. É isso que fizemos
no Sindicato. Chegamos
avançamos, mas
avaliando o rombo que havia
ainda há muito a
ficado (O Gaeco informa que
passa de R$ 8 milhões), e
avançar!
começamos a reestruturar
a entidade. Logo lançamos os alicerces que são: a volta da
participação dos trabalhadores, o orgulho por sermos uma
grande e forte categoria, o respeito de toda a sociedade, que
haviam sido perdidos nos últimos anos. Com esses alicerces
levantados e firmes, as vitórias foram apenas conseqüência, e
foram várias. Mas agora chegou a hora de construirmos a casa
mesmo. E essa é a casa dos trabalhadores. É a casa daqueles
que lutam pela dignidade. É a casa da justiça. E nela, você será
sempre bem vindo. Essa casa não é construída pela diretoria
ou pelo presidente do Sindicato. Ela é construída por todos os
trabalhadores e trabalhadores da categoria em toda Curitiba e
Região Metropolitana, ou seja, por você.
Anderson Teixeira, Presidente do Sindicato dos Motoristas
e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana - Sindimoc

Nova página do Sindicato na internet é mais moderna e
conta com uma série de recursos

Anote aí! O endereço do
novo site do Sindicato é
www.sindimoc.com.br

E

stamos na era digital. E para se adaptar a
esse novo momento histórico o Sindimoc
lançou seu novo site elaborado por uma
equipe de profissionais especialista na área.
É um portal, com muito mais opções que um
site comum. Através dos novos recursos é possível se associar pela internet, ter atendimento
online, conhecer a estrutura, ver vídeos e fotos
acompanhar as notícias em tempo real.
Foram quatro meses de desenvolvimento do
portal, que conta com todos os recursos do que

há de mais moderno no mundo virtual. Confira algumas das novidades disponíveis no novo
portal. O site é todo interativo e, por meio dele,
o trabalhador pode participar dos debates, enviar informações, comentários, reclamações ou
denúncias, participar de enquetes e tudo o mais
o que julgar necessário. O endereço do site é:
www.sindimoc.com.br.
“O novo site é uma ferramenta sintonizada
com os novos tempos da categoria e do seu Sindicato “, comenta o presidente Anderson Teixeira.

• Confira algumas áreas do novo site
Boca no Trombone
Você pode fazer sua denúncia online pelo site e sua identidade será preservada. Após a denúncia o Sindicato abrirá uma investigação sobre o caso.
Sendo comprovado o desrespeito às leis ou aos trabalhadores ,o Sindimoc
vai tomar todas as medidas necessárias para resolver a situação.
Fale com o Presidente
Nessa área você pode falar direto com o Presidente Anderson Teixeira, seja
para fazer sugestões, críticas, comentários ou denúncias relacionadas às
lutas da categoria.

Expediente:
O Jornal do Sindimoc é um instrumento de mobilização e luta
dos motoristas e cobradores de
Curitiba e Região Metropolitana.
Produção: Confraria da Notícia - Comunicação e
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Sindicato dos Motoristas e Cobradores
de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc)
Diretoria:

Presidente:
Vice-Presidente:
1º Secretário:
2º secretário:
1º Tesoureiro:
2º Tesoureiro:
Diretor Social:

Acesse e confira! Novo site do
Sindimoc já está no ar!

Anderson Teixeira
Dino Cesar Morais de Mattos
Adão Farias
Edilson Marenda
Rogério Campos
Sidnei Rogério
Luiz Carlos de Oliveira

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

Notícias
Você pode conferir todas as notícias do Sindicato e da categoria em tempo
real. Vídeos, textos e fotos vão deixar você bem informado sobre tudo o
que importa para as lutas da categoria.
Atendimento online
O novo site do Sindimoc possui atendimento online. Atendentes em diversas áreas do Sindicato ficam ao dispor dos associados e dependentes para
prestar orientações, tirar dúvidas e dar encaminhamentos.
Compartilhamento em redes sociais
Todo o conteúdo do novo site do Sindimoc pode ser compartilhado nas
redes sociais. Assim todos podem contribuir para fortalecer as lutas da
categoria.

Anote aí!

Novo fone do Sindimoc!

(41) 3234-8600
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Ministério Público denuncia nove pessoas por
rombo milionário da gestão passada do Sindimoc
Investigação foi realizada pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado, o Gaeco

O

Grupo de Atuação Especial e Combate ao
Crime Organizado (Gaeco) do Ministério
Público do Paraná denunciou nove pessoas ligadas à antiga gestão do Sindimoc. Eles são
acusados de desviar mais de R$ 8 milhões de reais dos cofres do sindicato para benefício próprio.
Também há acusações de formação de quadrilha,
peculato e falso testemunho. Agora eles responderão pelos crimes na justiça. A Justiça definiu
que o processo criminal vai correr na 9ª Vara.
Próximas ações do Sindimoc
O presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira,
explica que o Departamento Jurídico do Sindicato vai entrar no processo criminal como assistente de acusação. Já na Vara Cível, o Sindicato
vai entrar com pedido de reparação financeira,
visando cobrir o prejuízo causado no bolso da
categoria. “Nós vamos entrar com esse pedido de
reparação, porque o dinheiro é de todos os trabalhadores e tem que voltar em benefício para
eles”, afirma o presidente Anderson Teixeira. “Nós,
desde o início, confiamos no trabalho do Gaeco
e do Ministério Público e sabemos que a Justiça
vai dar a resposta esperada pela categoria e pela
sociedade”, finaliza.

Promotor Leonor Batisti, coordenador do Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público,
chefiou investigações

Veja quem são os denunciados:

Entenda os Crimes da quadrilha

NOME

FUNÇÃO

CRIME

Denílson Pires

ex-presidente do Sindicato

Peculato e Formação de Quadrilha

Valdecir Bolete

ex-diretor financeiro

Peculato e Formação de Quadrilha

Ana Líbia Grein

ex-tesoureira

Peculato de Formação de Quadrilha

Valdenir Dielle Dias

Ex-diretor financeiro

Peculato e Formação de Quadrilha

Márcio Ramos

Ex-funcionário

Formação de Quadrilha

João Carlos da Rosa

Ex-Primeiro Secretário e Diretor Formação de Quadrilha

Pedro Paulo de Macedo da Chefe de Gabinete de Denílson
Falso Testemunho
Costa Lina
Pires
Nereide de Fátima Butinhoni

Assessora de Denílson

Falso Testemunho

Denis Kadri Jorge

Cartorário

Falso Testemunho

Peculato / Artigo 312
Quando alguém desvia dinheiro público para benefício próprio. Normalmente é realizado por funcionário
público, mas pode ocorrer também em casos como o
do sindicato, já que o dinheiro era dos trabalhadores foi
utilizado para despesas pessoais. Pena: de 2 a 12 anos de
prisão e multa.
Formação de Quadrilha ou bando: Artigo 288
É quando três pessoas ou mais se unem para cometer um
crime. Pena: de 1 a 3 anos de prisão.
Falso Testemunho: Artigo 342
É quando a pessoa mente ou se cala escondendo a
verdade em processo administrativo ou judicial, inquérito
policial ou em juízo arbitral. Pena: de 1 a 3 anos e multa.

Consultas com clínico
geral no CISS não exigem
mais agendamento

A

partir de fevereiro as consultas com clínico geral no
CISS não precisam mais de
agendamento. Agora os atendimentos são feitos por ordem de
chegada. Basta o associado(a) ou
dependente ir até o CISS, na Rua
Cândido Lopes, 128, munido de sua

carteira do Sindimoc, entre as 8h00
e as 20h00 (não fecha para almoço).
O procedimento para as outras especialidades médicas seguem com
agendamento, como já vinha ocorrendo. E fique ligado! Em breve, outras novidades para o benefício da
categoria!

Em breve, novas mudanças serão anunciadas visando o benefício dos trabalhadores(as)
e dependentes.
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PARABÉNS
PARA VOCÊ!

Categoria comemora um ano
de retomada do Sindicato!
O
Foram diversas
conquistas nesse
primeiro ano, e muitos
desafios ainda estão à
nossa frente

s motoristas e cobradores de Curitiba e Região Metropolitana comemoram
o primeiro aniversário da retomada do Sindicato. Um ano que o Sindicato
voltou para as mãos dos trabalhadores. E os trabalhadores têm muito a comemorar, nesse que é só o início de um novo tempo para a categoria. O presidente
do Sindimoc, Anderson Teixeira destaca: “Toda a categoria está de parabéns, o mais
importante esse ano foi que voltamos a ter orgulho de nossa classe, e voltamos a ser
respeitados como uma das maiores e mais fortes categorias do Paraná”. Ele também
lembra que os desafios pela frente são ainda maiores: “Ainda temos muito a conquistar e agora os desafios são ainda maiores. Vamos nos preparar que 2012 será um ano
histórico para categoria” diz Anderson Teixeira.

Confira algumas das conquistas dos trabalhadores em 2011:
Assembleias
Depois de longo tempo, os trabalhadores puderam voltar a fazer parte do sindicato e decidir, por meio das assembleias. Foram diversas assembléias, e em cada uma delas aumentava o
número de participantes. Os trabalhadores voltaram a decidir seus próprios rumos. Como resultado houve uma campanha salarial vitoriosa com os maiores acordos dos últimos 20 anos,
o fim das multas, entre outras vitórias conquistadas pela categoria.

DAT

Fim das multas

O Sindimoc neste ano iniciou as atividades do Departamento de Apoio ao Trabalhador.

Após muita mobilização e luta os trabalhadores conseguiram derrubar as multas. Houve

O objetivo é auxiliar e dar todo o acompanhamento necessário para trabalhadores em

assembleias, passeata, ofícios, abaixo-assinado e até ameaça de greve. Quando a mobi-

situações de risco, como em casos de acidentes e assaltos. Uma unidade móvel se destaca

lização começou teve gente que disse que seria meia dúzia. Mas a luta ganhou corpo e

rapidamente ao local quando acontecem esses casos. O departamento atende 24 horas

chamou a atenção no estado e no Brasil. A imprensa do Paraná inteiro noticiou os fatos que

por dia durante toda a semana. O número de contato do DAT é: (41)88474310

chamaram a atenção de toda a sociedade paranaense. Após meses de mobilização finalmente a URBS e a prefeitura tiveram que ceder e as multas do jeito que estavam acabaram.
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Tudo começou aqui, em
2010, no dia da Eleição.
Categoria votou em massa
para retomar o Sindicato.

Presidente Anderson Teixeira recebe papelada do ex Denilson, que hoje está na mira da Justiça

Campanha Salarial

Diretoria eleita pelos trabalhadores no dia da posse, no final de 2010.

Novo Sistema de Saúde - CISS

Ao assumir o sindicato a atual gestão sabia que tinha um grande desafio. Tentar tirar um atraso

Os maiores patrimônios que uma pessoa tem

de 20 anos sem valorização salarial. Um desafio impossível de ser vencido sozinho. Mas os tra-

são a vida e a saúde. Pensando nisso e em

balhadores voltaram a acreditar e após muita luta e negociação o maior aumento dos últimos

melhorar a qualidade de vida dos associados

20 anos foi conquistas. De 1998 a 2010 o aumento dos salários tinha ficado apenas 0,15% acima

e de suas famílias o Sindimoc inaugurou o

da inflação. Apenas em 2011 o ganho real foi para 3,31%. 20 vezes mais que o total alcançado

Centro Integrado de Saúde Sindimoc (CISS).

nos últimos 14 anos. O atraso ainda continua, mas essa vitória deu um gás para categoria, que

O atendimento é em novo local. O espaço fi-

vai entrar bombando na Campanha Salarial 2012.

cou muito maior e oferece mais comodidade
aos pacientes. Aumentou também o número
de profissionais, especialidades e exames.
Além disso, os atendimentos foram centralizados e as pessoas podem fazer as consultas
e exames no mesmo local. Uma parceria foi
firmada com o Hospital Santa Cruz, um dos
maiores hospitais privados do Brasil, para
melhor atender aos associados.

Mobilizações e atos públicos
Uma ação dos trabalhadores que marcou o ano de 2011 foi a passeata. Mais de 2 mil trabalhadores segundo a Gazeta do Povo tomaram as ruas de Curitiba para protestar contra as
multas. Os trabalhadores de dentro dos tubos acenavam, os motoristas de ônibus buzinavam e fizeram com que a cidade visse que estávamos todos ali, até os que estavam em horário de trabalho. Foi uma grande demonstração de união, organização e força da categoria.

Vitórias na Justiça
Neste ano houve diversas lutas, e batalhas inclusive
na Justiça. Um grupo tentou “tomar” o sindicato de
volta mesmo tendo perdido as eleições. Alegaram
um monte de mentiras. Canetada da justiça na ladainha. Depois tentaram montar sindicatos
fantasmas para dividir a categoria. Os trabalhadores se mobilizaram e foram aos
locais dizer não à farsa, mas chegando lá
não tinha ninguém. Para ativar sindicatos
de gavetas, esse grupo mal intencionado coletou assinaturas, mentindo para a categoria que
era para participar de churrascos, ou festas de Natal. A justiça descobriu e nova canetada. Ainda o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) afirmou ao Ministério
Público que durante as investigações constataram que esse grupo já desviou R$ 8 milhões do
sindicato em anos anteriores. Dinheiro dos trabalhadores. Não houve nem uma vitória sequer
desse outro grupo. Tomaram de goleada. Gol de tudo quando é jeito, lado, posição.

Esse foi o início da caminhada que pôs fim as multas. A partir disso toda a sociedade e as
autoridades reconheceram que devemos ser respeitados.
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Segunda-feira, 13/02, tem assembleia
decisiva da Campanha Salarial 2012!
Venha e participe! Vamos decidir juntos o rumo da nossa mobilização!
só vamos conseguir avançar se for na base da luta!!!
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Campanha

Salarial!
Campanha

Salarial!

participe!

N

esta segunda-feira, 13 de fevereiro, tem assembleia decisiva da
Campanha Salarial 2012! Ela vai
ocorrer às 21h30, na Praça Rui Barbosa,
aberta para toda a categoria, como é de
costume da nova Diretoria do Sindicato. Tá chegando a hora da onça beber
água! A patrãozada tá se enrolando com
propostas mixurucas que não chegam
nem perto do nosso merecimento! Em
reunião no final de janeiro, ofereceram
apenas a inflação seca, sem nenhum
aumento real. A categoria está com boa
vontade e disposta a dialogar, mas nesses termos não tem jeito! O caldo vai
engrossar!!! Até o dia da assembleia, novas reuniões devem ocorrer, e seja o que
for, a decisão do encaminhamento pela

“Não estamos
chamando os
trabalhadores para
uma festa, mas para
uma guerra e está
em disputa a nossa
dignidade”
Anderson Teixeira
Presidente do Sindimoc
categoria só vai ser decidido em assembleia, pela própria categoria, de forma
aberta e democrática. Por isso, participe!!!

Histórico
Os motoristas e cobradores da Grande Curitiba deram a largada na Campanha Salarial 2012 após aprovar pauta
durante assembleias no último 13 de
dezembro, às 9h00, 14h00 e 20h30.
Reivindicações
Entre as reivindicações está o aumento salarial com ganhos reais para a
categoria, acima da inflação, e o reajuste
do vale alimentação. A classe em assembleia deu o aval para o Sindimoc negociar e tomar as medidas necessárias caso
as exigências não sejam atendidas. Além
do aumento salarial a categoria exige diversos outros benefícios.
Outro destaque é o fim da dupla fun-

Assembleia
decisiva!
• Segunda-feira,
13 de fevereiro de
2012
• 21h30
• Praça Rui Barbosa, Curitiba/PR
Participe!!!
ção, ou o pagamento de um adicional de
70% aos motoristas que trabalham dessa forma. A categoria também luta por
reajuste no auxílio saúde e no seguro de
vida, além da imposição de multas para
empresas que atrasarem o pagamento
por mais de dois dias.
Muitos outros pontos foram discutidos pela categoria nas assembleias,
como uniformes para o inverno, melhores condições nas estações tubos, escalas fixas e pré-determinadas, pagamento de adicional por hora extraordinária
de 75 % sobre a hora normal, adicional
de insalubridade periculosidade, café
da manhã nas empresas para trabalhadores que iniciam antes das 7h00, entre
outros.

Sindimoc e Anderson
Teixeira recebem
premiação no Troféu
Imprensa 2011
Foram dois troféus conquistados pela
categoria. Votação é feita por jornalistas

O

Sindimoc e seu presidente Anderson Teixeira foram premiados
no Troféu Imprensa 2011. Cada
um recebeu um troféu. Eles ganharam
os prêmios em reconhecimento a suas
atividades sindicais durante todo o ano
de 2011. Diversas autoridades estiveram
presentes no evento que ocorreu no dia
21 de dezembro no clube Santa Mônica.
O evento é organizado pela jornalista e
mestre Carlos Queiroz Maranhão e teve
como mestre de cerimônias, o Secretario Estadual de Governo, e de assuntos

da copa, Mario Celso Cunha. Esse foi um
reconhecimento pelo trabalho efetuado
no Sindimoc de reestruturação e luta
pelos trabalhadores. “Eu me sinto muito
feliz, por ver que a imprensa e a sociedade têm reconhecido o nosso trabalho.
E isso é mais uma prova que a categoria
tem conquistado o respeito a cada dia
que havia se perdido. Esse é um prêmio
para todos os motoristas e cobradores
de Curitiba e Região Metropolitana. E o
início do reconhecimento da sociedade
pelo novo tempo que estamos vivendo”

Anderson recebe premiação: sociedade já reconhece novos rumos da categoria.
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Esporte

Sorriso é Campeão! 1° Campeonato de

Futebol Suíço fecha com final disputada

Após jogo equilibrado, título foi decidido na disputa por pênaltis

O

1° Campeonato Sindimoc de Futebol Suiço
chegou ao fim. E a equipe Sorriso levou o caneco. Na grande final, assim como em todo
o campeonato, o que não faltou foi emoção. Em um
jogo disputadíssimo entre Sorriso e Glória, o tempo
regulamentar se esgotou e o placar apontava o equilíbrio. Terminou tudo igual. Empate com um tento
para cada lado. Na disputa por pênaltis, seis batidas
para cada lado, cinco gols anotados pelos campeões
e quatro pelos atletas da Glória. Fim de jogo. Aí foi só
comemorar.

Na disputa pelo terceiro e quarto lugar não foi diferente. O jogo foi pau a pau e as equipes terminaram
o jogo com o mesmo resultado da final. 1 x 1. Na disputa por pênaltis, melhor para Redentor que venceu
a Reunidas por 3 x 2 e ficou com o terceiro lugar. O
presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira falou sobre sucesso que foi o campeonato e a final. “um campeonato desse nível só podia terminar assim, com
toda essa emoção. O campeonato foi fechado com
chave de ouro” disse. Agora a equipe de esportes já
se prepara para 2012.

Destaques do campeonato:
1° Lugar

Sorriso

2° Lugar

Glória

3° Lugar

Redentor

4° Lugar

Reunidas

Artilheiro

Marlow José da Silva

Disciplina

Real Sorriso

Defesa menos vazada

Glória

Estamos de casa nova e você é nosso convidado de honra
www.sindimoc.com.br
Não perca tempo, entre no site e fique
sabendo em primeira mão das lutas e
conquistas da categoria!

Esperamos você com
muitas novidades em
nosso novo site

• Notícias de interesse da categoria
• Informações sobre serviços do Sindimoc
• Falar diretamente com o Presidente
• Interagir com toda a categoria por meio das redes sociais
• Espaço para sugestões, críticas, comentários e denúncias
• Atendimento online
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Novos rumos

Novos projetos para 2012
já estão em andamento

Condições de trabalho,
luta salarial e lazer estão
na nossa pauta de ações

O ano de 2012 será movimentado. Diversos projetos estão encaminhados para serem realizados neste ano. Confira algumas novidades:

Luta por melhores condições de trabalho

s
Aumento
re
lho
á!
e
j
Motoristas e
M
real digno!
ios
ár
cobradores na luta
l
sa
(((FOTO CAMPANHA SALARIAL))))

Apesar de sempre ter sido o foco da nova gestão do Sindimoc, muita coisa
teve que ser reestruturada, organizada para melhor defender os trabalhadores. Para o ano de 2012 foi estabelecida como prioridade absoluta as condições de trabalho no dia a dia de motoristas e cobradores. Todas as reclamações têm sido estudadas, investigadas e a luta está se dando em todas
as esferas. Desde a jurídica e tomará as ruas como já fizemos esse ano se for
necessário. Na campanha salarial diversos dos pontos reivindicados dizem
respeito a essas condições.

por seus direitos!

Chega de palhaçada!
Salário justo já!

Campanha Salarial
Esse ano também é prioritário ter aumento salarial digno. Essa é uma luta dura, mas necessária. Foram anos sem valorização salarial decente que tornou a nossa categoria uma
das que tem maior defasagem em seus rendimentos. Ano passado a coisa começou a
mudar de figura e agora é necessário avançar ainda mais.

Festa Junina
Depois do sucesso da última Festa Junina a de 2012 virá com ainda mais força.
Em 2011 foram diversos prêmios, barracas, atrações, danças, comida típica e muita
alegria. Milhares de trabalhadores prestigiaram com suas famílias o evento em 2011
e a festa em 2012 promete ser ainda melhor. E surpresas estão sendo preparadas
nesse ano.

Unidade Móvel nas empresas
A partir de 2012 funcionará a Unidade Móvel nas empresas. Ela irá até o local e se instalará
em frente à empresa por um dia. Os trabalhadores poderão tirar dúvidas, fazer reclamações, conhecer o que está sendo feito pelo sindicato entre outras questões. É o sindicato
junto ao trabalhador. A Unidade fará parte do Departamento de Apoio ao Trabalhador.

Ônibus para sócios - Sede Social / Sede Campestre
O Sindimoc adquiriu um ônibus para transportar associados e dependentes da Sede Social até a Sede Campestre. O serviço estará disponível em breve, facilitando a
vida dos trabalhadores, que poderão ir com mais freqüência à chácara para ter o seu merecido lazer.

Campeonato de Veteranos
E a bola vai rolar em mais um Campeonato de Veteranos. Pode começar a aquecer
para estar em forma, pois o campeonato em 2012 também promete ser ainda maior e
melhor que o de 2011 que já é considerado o maior campeonato de futebol da história
na categoria.

Finalização das obras na chácara
Nesse ano novas obras e melhorias já estão programadas ou em andamento.
Inclusive um pesque-pague, que ficará à disposição da categoria.

