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EMPRESAS SINALIZARAM QUE VÃO PICARETEAR
NOSSO 13º. SINDIMOC E TRABALHADORES NÃO DEIXARAM
BARATO E FORAM PRA CIMA! É GRANA OU GREVE!!

o fim de novembro os motoristas e cobradores mostraram
que não estão pra brincadeira! Pra se defender da picaretagem rasteira de atraso nos salários, aprovaram indicativo de greve, em assembleias em todas as empresas, no dia 25.
Ou vem a grana até dia 30 de novembro ou é paralisação geral! O
recado está dado!
As mobilizações foram lideradas pelo Sindimoc nas 27 empresas. O indicativo para greve foi aprovado em todas as garagens e
se a grana não cair na conta o bicho vai pegar!
Acabou a palhaçada! Trabalhamos, queremos receber!
Faz tempo que o Sindimoc vem cantando essa pedra. Boatos
de atrasos no pagamento do 13º já tinham chegado aos ouvidos
do Sindicato há algumas semanas. O Sindimoc então mandou ofícios à Prefeitura de Curitiba, à URBS e ao sindicato patronal. E a
choradeira começou! Pediram audiência no Ministério Público do
Trabalho e blábláblá. O dinheiro para o 13º é liberado pela URBS
durante o ano todo às empresas. Isso quer dizer que maior parte
da grana para o pagamento está no caixa delas! O nome disso é
calote! Picaretagem!!! Vamos pra cima, vamos meter pressão!!! Não
somos palhaços!!!
Esse jogo de empurra-empurra, em que todo mundo tira o seu
da reta, não pode cair no colo do trabalhador! É greve na cabeça!!!

Tá chegando a hora de se preparar
para a luta da Campanha Salarial 2017!
Pág. 2

Mobilizações de 25 de novembro também foram solidárias à Luta Nacional da Força Sindical e demais centrais contra o corte de direitos.

Decisão do TRT proferida em setembro
coloca em risco nossos direitos!
Pág. 2

30 cursos sem custos para
associados e dependentes
Pág. 4
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PRÓXIMAS LUTAS

TINDIQUERA

PALAVRA
DO PRESIDENTE

PREPARE-SE PARA LUTA!

MOTORISTAS E COBRADORES DA
TINDIQUERA E ARAUCÁRIA DÃO
EXEMPLO DE LUTA PRA CATEGORIA

E

ste ano foi marcado pela intensa luta com os companheiros da empresa Tindiquera, em Araucária. A mobilização ocorreu em várias oportunidades, um exemplo de união da nossa atuação. No final de novembro, a luta
também ocorreu na Araucária.
Atrasos no pagamento dos salários e dos vales salariais
voltaram a se repetir. Em setembro, entramos em greve por
um dia até receber o vale salarial daquele mês, que estava
atrasado há uma semana. Em outubro, entramos em greve
novamente. Desta vez, ficamos paralisados por sete dias
até que o vale fosse pago. A mesma situação voltou a se repetir em novembro, com o vale e o salário! Foram três meses consecutivos sofrendo com a negligência dos patrões.
Essa história precisa acabar, basta!
Em todos estes momentos, a categoria se mostrou unida e disposta a lutar por nossos direitos!

A Campanha Salarial 2017
vai ser dureza!!

O

trabalho e a luta de todos na categoria terão que
ser redobrados no ano que vem! As negociações
salariais de janeiro de 2017, para definir a data
base em 1º de fevereiro, prometem ser pedreira.
Segundo o Dieese, ao longo desse ano, a maioria das
categorias não conseguiu sequer igualar os salários ao
aumento da inflação este ano. Para ter uma ideia, a nível
nacional no primeiro semestre, 24,3% das categorias conquistaram aumento real, 36,8% obtiveram reajuste igual

HOMENAGEM

Categoria recorre após derrota
no TRT que ameaça direitos
A

categoria e todos os seus direitos adquiridos
estão correndo perigo. O Tribunal Regional do
Trabalho quer acabar com o Fundo Assistencial, um
recurso que sai da tarifa e é usado para o custeio sindical e financiamento dos serviços sociais oferecidos
pelo Sindimoc. Sem o fundo, a máquina não anda e
muitos benefícios vão para o ralo. Também está em
jogo o fundo para a assistência médica, que viabiliza
exames laboratoriais, convênios com clínicas, despe-

sas com médicos, dentistas e os salários de funcionários do setor administrativo do CISS.
Nem mesmo o abaixo-assinado recorde com sete
mil assinaturas favoráveis à manutenção do fundo
foram suficientes para sensibilizar a decisão dos desembargadores do TRT em julgamento de setembro
desse ano. A voz do trabalhador infelizmente não foi
ouvida. O Sindimoc recorreu ao próprio Tribunal e
aguarda a decisão de um recurso interno.

“DIANTE DE UMA
PALHAÇADA E DE
UMA PICARETAGEM
DESSE TAMANHO,
NÃO TEMOS OUTRO
CAMINHO. É
GRANA OU GREVE.”

A chapa vai
ferver de novo!

O

à inflação e a maioria, 38,8%, não conseguiu nem a reposição da inflação.
Portanto motoristas e cobradores, é hora do combate!
É hora de levantar os braços para não perder direitos adquiridos! Já no começo do próximo ano assembleias serão
convocadas a fim de reunir a categoria. É pressão, é união!
Convoque e mobilize amigos e colegas! A categoria precisa de você mais do que nunca em 2017!
Vamos à luta!!!

LUTA NO JUDICIÁRIO
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Presidente Anderson Teixeira é
premiado com Troféu Imprensa
O presidente do Sindimoc Anderson Teixeira foi homenageado pela imprensa
na noite do dia 28 de novembro em solenidade no Restaurante Madalosso. Ele
recebeu três prêmios: Troféu Imprensa
Brasil 2016, Top of Mind Gold e Prêmio
Cidade de Curitiba.
O presidente recebeu as honrarias por
ter desempenhado papel de destaque
em sua área de atuação. Os prêmios condecoram toda a categoria pelo recente
histórico de lutas travadas. Parabéns!

CONVÊNIO

Programe suas férias
com a VipLenus
Turismo / Sindimoc
A parceria do Sindimoc com a VipLenus Turismo oferece alugueis de casas e apartamentos com os melhores
preços para você, motorista e cobrador sindicalizado
e sua família. Se seu destino nessas férias for o litoral
do Paraná ou Santa Catarina, não deixe de conferir os
pacotes! O convênio com a VipLenus tem ofertas em
praias maravilhosas em Florianópolis, Bombinhas, Itapema, Guaratuba, Matinhos e outros balneários.
Entre em contato com o Sindimoc para mais
informações.

problema não é de
hoje. Sempre com as
mesmas desculpas e
com o mesmo desrespeito, a
patrãozada mais uma vez tenta
dar calote no pagamento dos
salários. Esse ano, depois de
muita luta nossa, o problema
reduziu, mas manteve-se vivo,
especialmente nas empresas
de Araucária e São José dos Pinhais. Não deixamos barato e
fomos pra cima, conseguindo
receber nossos salários. Mas
no final do ano, veio a bomba.
Empresários de choradeira avisando que vão calotear o nosso
13º. Diante de uma palhaçada
e de uma picaretagem desse
tamanho, não temos outro caminho. É grana ou greve. No
dia 25, já deixamos bem claro,
pra todo mundo ver. Ou pagam
nosso 13º, ou não tem ônibus
na cidade. Vamos pra luta,
companheiros e companheiras! O que é combinado não sai
caro!
Anderson Teixeira,
Presidente do Sindimoc
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FUTEBOL

DIGIT@L

Colombo se consagra
tricampeão e São Braz
levanta taça inédita
no feminino
O

último sábado de novembro foi
dia de decisões na chácara do
Sindimoc. O local sediou as finais da 6ª
Taça Sindimoc de Futebol e a 6ª Copa
Sindimoc de Futebol Feminino.
No campeonato dos marmanjos,
quem se deu melhor foi Colombo,
que, para tornar-se tricampeão, bateu
Tindiquera nos pênaltis após empate
no tempo regulamentar em 2 a 2. Apesar do vice-campeonato, foi a equipe
de Tindiquera quem começou melhor,
abrindo o marcador logo na primeira
etapa. Contudo, no segundo tempo
Colombo virou o jogo e garantia o caneco a poucos minutos do fim, quando

Tindiquera igualou o placar, levando a
decisão para as penalidades máximas.
Tindiquera desperdiçou duas cobraças
e Colombo levou a melhor por 2 a 1.
A 3ª colocação ficou com Saideira Sorriso.
No Feminino, a inédita campeã é
São Braz. A final foi contra as Meninas
de Ouro. Phoenix ficou com a 3ª colocação. Na decisão, São Braz sempre esteve a frente no placar. Quando as Meninas de Ouro alcançaram o empate,
Bruna Dias, destaque da competição,
fez um golaço do meio de campo logo
na saída de bola para dar números finais em 4 a 3 e garantir o título.

Casa cheia na Chácara
do Sindimoc para
acompanhar as grandes
finais da 6a Taça
Sindimoc e da 6a Copa
Sindimoc de Futebol
Feminino. Enquanto
Colombo se consagrou tricampeão, as
meninas da São Braz
levantaram o caneco
inédito. Parabéns aos
campeões e campeãs.
Nos vemos próximos
campeonatos!

Sindimoc oferece 30 cursos para
associados e dependentes sem custo!

N

os últimos anos o trabalhador brasileiro vem sofrendo na pele as consequências da crise. Desemprego alto, inflação alta, diminuição do poder
de compra e arrocho salarial são os principais problemas pelos quais estamos
passando.
No mercado de trabalho, qualquer qualificação já pode ser diferencial. É
pensando assim que o Sindimoc está disponibilizando a licença de 30 cursos
digitais gratuitamente aos associados e dependentes!
Agora esposas, maridos e filhos podem se matricular nos cursos de informática (digitação, processamento de dados, word, excel...), gráficos e web
(corel, HTML, photoshop, InDesign...) e de capacitação profissional (marketing,
secretariado, administração...) sem pagar nada por isso!
Acesse www.sindimocdigital.com.br e não perca essa oportunidade!

TRUCO

Pai e filho são campeões do 2º
Torneio de Truco do SindimoC

E

ste ano o Sindimoc organizou o Torneio
de Truco no dia 25 de setembro, um
domingão, para 120 truqueiros! As duplas
competiram na chácara do Sindimoc durante o dia todo. Foram partidas emocionantes,
cheias de estratégias, macetes e afinidade
entre os competidores.
No fim, a dupla campeã foi Osvaldo Olario, trabalhador da Gloria, e seu filho Felipe.
A sintonia familiar falou mais alto e o troféu
acabou ficando com eles!
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