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FORTALECIMENTO DA CATEGORIA

O

nosso presidente Anderson Teixeira se licenciou
temporariamente do Sindimoc para disputar as eleições
municipais desse ano em Curitiba.
A decisão atende a vontade da
categoria, que busca um fortalecimento cada vez maior. Muitos trabalhadores nos últimos dias vêm
manifestando opinião entendendo ser positivo para a categoria
se Anderson Teixeira fosse eleito
para algum cargo público, como
vereador ou deputado.
Independente do resultado
das eleições, Anderson Teixeira retorna à Presidência do Sindimoc já
no dia 3 de outubro, logo após as
eleições. Até lá, o Sindicato seguirá em boas mãos. Quem assumiu
interinamente a presidência é o
vice-presidente Dino Cesar Morais
de Mattos, que sempre esteve ao
lado dos trabalhadores nas lutas
dos últimos anos. Dino Cesar foi
um dos principais articuladores da
retomada do Sindimoc em 2010,
quando motoristas e cobradores
começaram a reescrever a história
da categoria. “Conto com apoio
de cada motorista, cobrador e
cobradora para continuarmos firmes nessa luta. O desafio é grande, mas com participação e união
de todos, vamos manter o padrão
Sindimoc de qualidade”, afirma
Dino Cesar.
Anderson também se licenciou
da Força Sindical do Paraná, Força
Sindical Nacional e Federação dos
Trabalhadores em Transportes
Rodoviários do Paraná (Fetropar).
Os licenciamentos atendem a legislação eleitoral. Toda pessoa que
for disputar as eleições municipais e
que ocupa cargos em entidades de
representação, como em sindicatos,
deve se licenciar desses cargos no
máximo até 2 de junho, ficando à
disposição de seus partidos para o
pleito eleitoral. Veja na página 2 a
entrevista com Anderson Teixeira.

ANDERSON SE LICENCIA
TEMPORARIAMENTE
DO SINDIMOC PARA
DISPUTAR ELEIÇÕES 2016
DECISÃO ATENDE VONTADE DA CATEGORIA, DE FORTALECIMENTO
CADA VEZ MAIOR. PARA CONCORRER NAS ELEIÇÕES EM CURITIBA,
PRESIDENTE TEVE QUE SE LICENCIAR TEMPORARIAMENTE DAS
ENTIDADES SINDICAIS NAS QUAIS É DIRETOR
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ENTREVISTA COM ANDERSON TEIXEIRA
“SEGUIR COM A MESMA LUTA
DE SEMPRE, SÓ QUE COM
MAIS FORÇA POLÍTICA”

JORNAL: QUAL A RAZÃO DESSA
DECISÃO?
Anderson Teixeira: Queremos o
fortalecimento da nossa categoria.
O transporte coletivo é um segmento que vive sob influência de correntes muito fortes do poder político e
do poder econômico. Temos enfrentado isso na base da luta, da organização e da mobilização. A ideia agora é seguir com essa mesma luta, só
que com mais força política.
MAS VOCÊ VAI SAIR DO SINDICATO?
Anderson Teixeira: Não, de jeito
nenhum. A categoria sempre é a
prioridade. Vou seguir honrando o
compromisso dessa jornada, que
iniciamos em 2010. Isso é uma missão de vida, um legado, que honro em nome de cada trabalhador
e em nome de meu pai, que deu a
vida pela categoria. Então, mesmo
sendo eleito vereador, continuo na
presidência do Sindimoc. As sessões
na Câmara acontecem apenas três
vezes na semana, das 9h às 12h.
Nesses horários estaremos lá na Câmara, defendendo os motoristas e
cobradores, e nos demais horários
também, fazendo a mesma coisa, só
que no Sindimoc, como sempre.
DE ONDE VEIO ESSA IDEIA?
Anderson Teixeira: Veio da categoria. Não era minha intenção até
uns meses atrás. Mas diante dos desafios recentes da nossa categoria,
muitos trabalhadores vêm pedindo
isso nos últimos meses. Aí a ideia foi
ganhando corpo, até que decidimos
encarar o desafio.

O

Sindicato tem intensificado a
luta em defesa de trabalhadores e usuários vítimas de assaltos e
arrastões. Os comandos da Polícia
Militar e da Guarda Municipal foram
acionados e se comprometeram a
ampliar a vigilância. Só no primeiro bimestre do ano, foram 276 assaltos, uma média de 4,3 por dia. O
número real deve ser bem maior,
porque nem sempre os casos são
registrados. Para melhorar os registros do problema, o Sindimoc desenvolveu em seu site um espaço
para registrar as ocorrências.

Mobilização histórica em fevereiro de 2012

“NÃO TEMOS DINHEIRO E NEM MÁQUINA
DE VOTOS, COMO MUITOS CANDIDATOS
TÊM. SERÁ UMA CAMPANHA NO
PEITO E NA RAÇA, DE AMIGOS
E AMIGAS DA CATEGORIA”

Comemoração com trabalhadores após importante vitória em 2015

TEM ALGUMA LUTA PELA FRENTE
PARA CONSEGUIR SER CANDIDATO?
Anderson Teixeira: Sim, ainda tem
uma luta a ser vencida. Precisamos
conquistar dentro do partido o direito
a vaga de candidato. A força da nossa
categoria vai ser fundamental.
E NA CAMPANHA, QUAIS SÃO OS
PRINCIPAIS DESAFIOS?
Anderson Teixeira: Não temos dinheiro e nem máquina de votos, como
muitos candidatos têm. Será uma

“MUITOS TRABALHADORES VÊM
PEDINDO ISSO NOS ÚLTIMOS MESES.
AÍ A IDEIA FOI GANHANDO CORPO, ATÉ
QUE DECIDIMOS ENCARAR O DESAFIO”

Sindicato
intensifica luta
contra onda
de violência

campanha no peito e na raça, de trabalhadores e trabalhadoras da nossa
categoria. Uma campanha baseada
na nossa vontade de crescer, na nossa vontade de vencer, na nossa garra
e união. Nosso desafio é superar o poder econômico e político, que vai estar
fazendo de tudo para nos derrubar.
Confiamos em Deus e na nossa capacidade de luta para vencer.
QUAIS AS PRIORIDADES DA CATEGORIA NA CÂMARA MUNICIPAL?
Anderson Teixeira: Temos a manutenção do emprego do cobrador, a luta
salarial, a segurança no ambiente de
trabalho, a manutenção dos direitos
conquistados, a melhoria do transporte
como um todo, a valorização da nossa
mão de obra e muitas outras bandeiras
de interesse da nossa categoria.

Sindimoc repudia
projetos que abrem
canaletas para vans
escolares

O

Sindicato repudia os projetos
60/2016 e 73/2016, de dois vereadores, que querem abrir as vias
exclusivas de ônibus para o trânsito de vans escolares. As medidas
tramitam na Câmara Municipal de
Curitiba. Medidas como essa vão
congestionar as vias, diminuir sua
eficácia e aumentar a insegurança. A abertura para os táxis já tem
causado problema, já que muitos
não respeitam a norma e param no
meio das vias.

Site do Sindimoc
tem área para
denunciar estações,
ônibus e estruturas
quebradas

T

erminal quebrado, tubos danificados, veículos com problemas mecânicos. Tudo isso agora
pode ser denunciado no site do
Sindimoc. O Sindicato inaugurou
em junho um espaço com essa finalidade. Além de preencher um
formulário com as informações básicas, o sistema permite inclusão
de foto da estrutura danificada em
questão. A medida visa auxiliar o
Sindimoc na busca por um ambiente de trabalho digno e organizado.
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DEFESA DOS COBRADORES

Sindimoc combate dupla função
na Viação São José

EDITORIAL

EMPRESA ESTÁ
OBRIGANDO MOTORISTAS
A COBRAR PASSAGEM NO
FINAL DE SEMANA

A

lei parece não ser algo importante para algumas empresas.
Numa tacada só, a Viação São
José vem desrespeitando duas leis
que proíbem a dupla função, uma de
Curitiba (14.150/12) e outra de São
José dos Pinhais (2.478/14). A empresa começou com uma onda de colocar motoristas para cobrar passagem,
nos finais de semana. O Sindimoc não
deixou barato e foi pra cima. Durante
o mês de junho, o Sindicato liderou

Protestos liderados pelo Sindicato paralisaram ônibus nos domingos

ações e protestos em dois domingos e
mobilização na porta da garagem da
viação. A ação deu resultado, mas ainda não definiu a questão. A empresa
abriu contratação de 30 cobradores.

Num final de semana, fez um xaxo danado e colocou fiscais para cobrar, o
que também não vamos admitir, pois
isso é desvio de função e o trabalho
deve ser exercido por cobradores.

7 MIL ASSINATURAS

Luta por assistência médica e fundo assistencial
gera maior abaixo-assinado da nossa história
MOTORISTAS E
COBRADORES SE
MOBILIZARAM FORTE.
ASSINATURAS JÁ
FORAM PARA O
PROCESSO JUDICIAL.
AGORA DECISÃO ESTÁ
NA MÃO DA JUSTIÇA

N

ada mais, nada menos do que
sete mil assinaturas. Esse foi
o resultado de uma etapa importante da luta em defesa da manutenção do fundo assistencial e da assistência médica dos trabalhadores,
realizada nesse ano. A mobilização
resultou no maior abaixo-assinado já
realizado em toda a história da nossa categoria. Na Convenção Coletiva
desse ano, o fundo e a assistência foram ameaçados, o que fez com que
motoristas e cobradores rapidamente se mobilizassem e mostrassem
seu posicionamento oficialmente,
em caráter documental.
Todas as assinaturas já foram juntadas no processo judicial, que tra-

Bonito de ver! Pilha de 7.000
assinaturas mostra a união
e a força da nossa categoria!

mita no Tribunal Regional do Trabalho. Agora a decisão é com a Justiça.
“Fizemos a nossa parte e agora confiamos no bom senso dos desembargadores do TRT”, afirma o presidente
em exercício do Sindimoc, Dino Cesar Morais de Mattos.

O QUE É O FUNDO ASSISTENCIAL
É um recurso usado para o
custeio sindical, sendo empregado em todos os serviços sociais
do Sindimoc, na folha de pagamento, assistência e também na
área administrativa. Resumindo,
faz a máquina andar.
O QUE É A ASSISTÊNCIA MÉDICA?
Os recursos de assistência médica, como o próprio nome já
diz, servem para custear todas as
despesas com médicos, dentistas, exames laboratoriais, convênios com clínicas, salários de
funcionários e setor administrativo do CISS.

Fortalecer a
categoria para
enfrentar as
ameaças aos
nossos direitos

O

momento que vivemos é
duplamente desafiador.
Sofremos ameaças tanto
em nível nacional quanto em nível local.
No cenário nacional, a crise
política e econômica faz crescer o
desemprego. Já são 11,5 milhões
de desempregados. Fantasmas
dos anos 90 ressuscitam com
força total. Patrões oportunistas
tentam fazer vingar ideias de jerico, como fim dos direitos trabalhistas, terceirização e redução de
salários.
Localmente, o cenário também é preocupante. Sofremos
ataques diários de URBS e empresários. Multas, assédio moral,
tentativa de corte de direitos,
ameaça de fim da profissão de
cobrador com a mentira de redução da tarifa, ataque ao anuênio
são alguns dos exemplos.
Para enfrentar esse momento
precisamos buscar o fortalecimento da nossa categoria. Seguir
forte na luta, nas mobilizações, e
buscar, de todas as formas, ampliar nosso poder de fogo, fazendo frente às armadilhas que a patrãozada está armando pra gente.
Esse é o caminho! Sempre juntos e unidos, seguimos na luta!!
Sempre em frente!!
Dino Cesar Morais de Mattos
Presidente em exercício
do Sindimoc
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ESPORTES

Real Glória vence 5ª Copa Feminina e Colombo
consagra-se bicampeã da 6ª Copa Zico
COMPETIÇÕES FORAM EMOCIONANTES ATÉ O
ÚLTIMO SEGUNDO, COM DISPUTAS POR PÊNALTIS,
ALTA PARTICIPAÇÃO E MUITA DESCONTRAÇÃO DOS
TRABALHADORES E FAMILIARES

A

pesar do frio, junho começou quente na área de
esportes do Sindimoc. As
finais da 5ª Copa Feminina e da
6ª Copa Zico revelaram alto nível
competitivo e emoção à flor da
pele, até o último momento. Na competição feminina, levou a melhor a
equipe da Real Glória. Já a Colombo,
com muita luta e determinação, conseguiu segurar o caneco da 6ª Copa
Zico, vencendo a competição novamente e consagrando-se bicampeã.
Os torneios encerrados em 4
de junho tiveram início em março.
Foram três meses de bola rolando,
em 14 finais de semana diferentes.
Tivemos 28 equipes inscritas na
competição masculina e 8 na feminina. Assim, mais de mil trabalha-

Tá avisado! Não
vamos aceitar
multas por
sentir frio!

A

nos atrás, na base da luta e da
mobilização, conquistamos o
direito a receber o Kit Inverno. Mas
em 2014 as empresas aproveitaram
uma brecha e sacaram fora o kit
dos trabalhadores. Como em 2015
o inverno foi mamão com açúcar,
não teve galho. Mas esse ano não
vai dar para passar batido. Não tem
como encarar frio de 0º C só com o
uniforme atual. Vamos usar roupas
adequadas para se proteger e não
vamos aceitar levar multas por causa disso! Tá avisado!!

dores se envolveram diretamente
com o torneio. “Nos finais de semana de jogos, especialmente nos
de sol, a gente sempre de 900 a
1.100 pessoas na Chácara, curtindo
esse momento, junto com familiares”, destaca Marcelo Thomaz, da
Secretaria de Esportes do Sindimoc, responsável pela organização
dos torneios. Foram mais de 400
gols marcados do início ao fim do
campeonato.
A Diretoria do Sindimoc e a
Secretaria de Esportes parabenizam
todos os participantes. Importante
lembrar que esse é um momento
de descontração e alegria, no qual
encontramos os amigos, colocamos
a conversa em dia e confraternizamos, longe da correria do dia a dia.

6ª COPA ZICO
Campeã: Colombo
Vice: Tindiquera
3º lugar: Tamandaré
Artilheiro: Emerson Leandro
(Tamandaré) e João Alexandre
(Mercês) - 13 gols
Goleiro menos vazado: Elson Marques (Tindiquera)

5ª COPA FEMININA
Campeã: Real Glória
Vice: Colombo
3º lugar: Pumas Tamandaré
Artilheira: Tassiane de Fátima
(Mercês) - 17 gols
Goleira menos vazada: Marcilene
do Nascimento (Mercês)

PRÓXIMOS
TORNEIOS
• 2º TORNEIO DE TRUCO
Inscrições abrem no final de julho
• 6ª TAÇA SINDIMOC DE FUTEBOL
• 6ª COPA DE FUTEBOL FEMININO

Mais informações na Secretaria de Esportes

41 3224-8600 9949-0619
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