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FORÇA CONTRA O PL 4330!

Chegou a hora de endurecer a luta
contra projeto que corta direitos
PL 4330 JÁ PASSOU PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. AGORA SÓ A FORÇA
DOS TRABALHADORES PODE DETER ELE NO SENADO

A

patrãozada não tem vergonha
na cara e não perde a oportunidade para lucrar ainda mais
no lombo do trabalhador. Com a instabilidade política dos últimos meses,
grandes empresários do país conseguiram ressuscitar o Projeto de Lei 4330, de
2004, que vem com a conversa fiada de
“regulamentar” a terceirização no Brasil,
mas que, na prática, acaba com todos os
direitos trabalhistas. O projeto já passou
na Câmara dos Deputados e agora foi
para o Senado.
Saca só a mutreta: Em vez do projeto
regulamentar a terceirização dando direitos aos 15 milhões de brasileiros que
trabalham como terceirizados atualmente, a patrãozada quer botar todos os 45
milhões de trabalhadores diretos para
ser terceirizado também, pagando muito menos e eliminando direitos, claro!
Terceirizados tem salários menores, se
acidentam mais, têm jornadas maiores.
Para se ter uma ideia, hoje, de cada 5
mortes no trabalho, 4 ocorrem com terceirizados.
A grande encrenca é que o PL 4330
permite que todas as atividades da empresa sejam terceirizadas, inclusive as
atividades-fim. Hoje, só as atividades-meio podem ser terceirizadas. Imagine
um hospital sem médicos, uma escola
sem professores... Todo mundo terceirizado, ninguém responde por nada. É
pau no lombo do cidadão e do trabalhador e arrego para os empresários!

No último dia 15 de abril, diretores do Sindimoc participaram
de protestos da Força Sindical do Paraná CONTRA O PL 4330.
Em breve, mais protestos vão ser realizados! Fique atento!

O PL 4330
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Autoriza a terceirização da
atividade-fim: Qualquer empresa pode
contratar outra empresa para fazer o seu
trabalho e assim não precisar pagar VT,
VR, abono salarial, 13º, férias, etc., aos seus
trabalhadores.
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Possibilita a quarteirização:
Uma empresa, pode contratar
outra, que pode contratar outra, para
que no final das contas ninguém
seja responsabilizado pelas
verbas trabalhistas.

PIADA
PRONTA

PL 4330 é “tão bom”
que só as entidades
patronais estão
defendendo ele

Confederação
Nacional da
Agricultura

Confederação
Nacional
de Saúde

Confederação
Nacional do
Comércio

Confederação
Nacional das
Instituições
Financeiras
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Pejotização: O projeto autoriza que a
empresa transforme seus trabalhadores em empresas. Na prática, as empresas
poderão obrigar seus funcionários a
fazerem um CNPJ e assim perderem todos
os seus direitos trabalhistas.

Confederação
Fecomercio
Nacional da
de diversos estados Indústria

Confederação
Nacional do
Transporte
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Essa luta vai
Trabalhadores de Araucária acampam para receber acerto
Pág. 2

Torneios esportivos reunem motoristas e trabalhadores
Pág. 4
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QUERIAM PARCELAR A CONTA

Trabalhadores da Araucária acampam
em Terminal para receber acerto
DEPOIS DA MOBILIZAÇÃO, JUSTIÇA DEU UMA BICUDA NA PICARETAGEM DA EMPRESA E
DETERMINOU O PAGAMENTO DA RESCISÃO EM PARCELA ÚNICA, SEM PARCELAMENTO

E

m abril, depois de mais um dia de serviço, 16 motoristas e cobradores da
empresa Araucária receberam a notícia
de que não precisavam mais voltar ao trabalho. Sem mais, a empresa chutou o balde e
a Constituição Brasileira, e não pagou absolutamente nada de acerto, mesmo com
trabalhadores que tinham quase 20 anos de
serviço. Nada de FGTS, férias atrasadas, aviso prévio ou multa por não fazer a rescisão
com 10 dias de antecedência. A empresa
queria moleza: queria parcelar a conta, contrariando o que diz a Lei. Sem alternativa,
após realizar três protestos durante o mês,
os trabalhadores decidiram montar acampamento ao lado do Terminal onde diariamente a empresa recebe milhares de reais à
vista dos cidadãos que utilizam o transporte
coletivo na região.
Valeu a luta! Depois de vários dias acampados, a 1ª Vara do Trabalho de Araucária
determinou o pagamento de toda a conta
em parcela única, em maio mesmo.
O Sindimoc deu total apoio e organização para a mobilização e também toda a assessoria jurídica necessária. A ação trabalhista nós já ganhamos. Agora, seguimos com
ação coletiva por danos morais. “Não vamos
permitir que empresas que usufruem de
uma concessão pública e declararam capacidade econômica para exercer sua atividade pisem no trabalhador que está sendo
mandado embora”, afirma o presidente do
Sindimoc, Anderson Teixeira.

Motoristas e
cobradores
acampados ao
lado do terminal
central de Araucária
protestando contra
descaso da viação
Araucária.

Dirigente do Sindimoc
é eleito cipeiro mais
votado na Redentor

LENGA LENGA

Empresas de São José dos Pinhais
descumprem Lei que extingue dupla função

Q

uando a lei está contra o trabalhador, Justiça, Poder Executivo e
empresas não querem nem saber:
carcam multa até de R$ 200 mil para fazer o
trabalhador acatar a lei do jeito que eles querem. Quando a lei defende o trabalhador, a
empresa samba de tudo que é jeito para não
cumprir o que está muito claro no papel.
No dia 24 de outubro, após muita luta
dos motoristas e cobradores, o prefeito de
São José dos Pinhais, Luiz Carlos Setim, sancionou lei que extingue a dupla função na

cidade. A Lei previa prazo de 124 dias para
começara a valer, contatos a partir da data da
sanção. Porém, o prazo acabou e até agora
nada.
Nós já sabemos como a coisa funciona: patrão é que nem feijão, só amolece na
pressão! Então vamos pra luta, companheiros! Em Curitiba conseguimos acabar com a
dupla função, no papel e na prática. Agora,
juntos e com muita mobilização, também
vamos acabar com essa sacanagem em São
José dos Pinhais!

O
Dupla função em São José dos
Pinhais já acabou na lei, mas
não na prática

motorista Carlos Eduardo Dobbins, membro da Diretoria do
Sindimoc, foi eleito o cipeiro
mais votado na Redentor no
último 7 de maio. O pleito definiu cinco nomes para ocupar o
importante cargo na Comissão
Interna de Prevenção a Acidentes (Cipa) na empresa. Dobbins teve 130 votos. A votação expressiva é
o reconhecimento da categoria ao bom trabalho desenvolvido pelo dirigente e pelo Sindimoc, e nos
estimula a lutar cada vez mais e mais.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

EVENTO

Anderson Teixeira
Presidente - Sindimoc

Comitiva de sul-africanos visita Sindimoc
e entrevista Anderson Teixeira
INTERCÂMBIO MOSTRA QUE NOSSA LUTA JÁ É REFERÊNCIA NO EXTERIOR

U

ma comitiva de aproximadamente
80 sul-africanos empreendedores e
operadores do transporte coletivo
de Joanesburgo, maior cidade da África
do Sul, com quatro milhões de habitantes,
visitou o Sindimoc no último dia 8 de maio
para entrevistar o presidente Anderson
Teixeira.
Foi um momento de intercâmbio cultural e troca de informações e experiên-

cias. Nosso presidente explicou o funcionamento do sistema de Curitiba e Região,
as principais dificuldades no dia-a-dia, os
desafios que enfrentamos nas jornadas de
trabalho, abordando também as perspectivas de futuro de nossa categoria.
Os sul-africanos relataram como é o
dia-a-dia da categoria e do setor em seu
país, destacando que lá, assim como em
Curitiba, os trabalhadores são muito liga-

dos ao Sindicato, que também tem um
perfil bastante combativo e militante. O
fato da comitiva sul-africana ter buscado o
Sindimoc revela, mais uma vez, que as nossas mobilizações têm gerado resultados e
reconhecimento já em nível internacional.
Uma história que todos nós, trabalhadores
do transporte coletivo, construímos todos
os dias, com luta, trabalho e dedicação. Parabéns a todos!

NOTAS
Depois de muita luta, empresas começam a quitar calote no Sindicato
Depois de todos os dias de paralisação e das diferentes manifestações realizadas por motoristas e cobradores de Curitiba e
Região Metropolitana, a Justiça determinou que as empresas devem pagar o que devem ao Sindimoc. Ficou acordado que o
pagamento ocorrerá de forma parcelada. Empresas vêm atrasando pagamentos desde 2012 e há dívidas que já somam mais
de 12 meses de atraso. O atraso no repasse das empresas prejudicou os serviços prestados pelo Sindicato.

Justiça determina
multa de R$ 200 mil
a Sindimoc por
greve de março
Em abril, a Justiça determinou
multa de R$ 400 mil a ser dividida entre Sindimoc e Setransp.
A Justiça considerou ilegal a
paralisação de 100% da frota.
“Nós alertamos que isso poderia
acontecer, mas também sabemos
que só conseguimos o recebimento dos salários em dia graças
ao impacto que toda a nossa
mobilização gerou na sociedade”,
afirma o presidente Anderson
Teixeira. O corpo jurídico do
Sindimoc vai recorrer da decisão,
baseado no direito de greve
garantido na Constituição Federal
a todo trabalhador brasileiro.

Apoiamos a luta
dos professores e
servidores!
O Sindimoc emitiu Nota Oficial
e participou ativamente dos
últimos protestos dos professores. Não podemos admitir que
em um estado democrático de
direito, profissionais do serviço
público sejam tradados como
bandidos, de forma intransigente
e truculenta, com violência. Nos
últimos anos, aprendemos com
nossa própria experiência que é
só por meio da luta que podemos
manter os direitos que temos e
alcançar novas conquistas. “Não
podemos concordar que esse
direito de lutar e se organizar
seja calado na base da violência”,
afirma Anderson Teixeira.

Todo apoio também contra
assédio moral na Bosch!
O Sindimoc também manifestou nos últimos dias sua
solidariedade ao dirigente sindical Cristiano, do Sindicato
dos Metalúrgicos. Ele foi assediado moralmente, perseguido e demitido pela multinacional, como represália a sua
atuação sindical. Como protesto, está acampado em frente à empresa há mais de 50 dias. “É importante nossa
relação e solidariedade com outras categorias, que
sempre estão ao nosso lado. Trabalhadores têm que ser
unidos. Mexeu com um, mexeu com todos”,
resume Anderson Teixeira.

Anderson Teixeira participa
de Fórum sobre Tarifa Zero
Nosso presidente Anderson Teixeira participou de Audiência Pública neste 24 de abril na Câmara Municipal sobre
Tarifa Zero. A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Curitiba. O evento deu início à coleta de assinaturas,
extensiva a todo o país, para formalização da proposta de
lei no Congresso Nacional.

A luta não
pode parar

J

untos conseguimos conquistar uma grande vitória, que se traduziu em
mais um grande acordo salarial
para nossa categoria. Foi difícil,
pelas condições atípicas desse
ano, com Governo Estadual e
Prefeitura brigando entre si. A
luta foi dura e deixou danos. O
Sindicato recebeu R$ 200 mil
de multa, mas na negociação
conseguimos que nada fosse
descontado dos trabalhadores.
Tem muita sacanagem sendo
feita com os trabalhadores e
temos que estar mais alertas
do que nunca. O patronal está
querendo aprovar a lei da terceirização que vai fazer com
que qualquer empresa possa
deixar de pagar todas as verbas
trabalhistas garantidas por lei
hoje em dia, ao fazer com que
trabalhadores se tornem empresas. Já é difícil receber essas
verbas com a lei do nosso lado,
imagina sem ela!
Deixamos claro também o
nosso apoio aos trabalhadores de Araucária e São José
dos Pinhais, que não abaixam
a cabeça frente as injustiças e
mostram a força que os motoristas e cobradores de Curitiba
e Região têm!
Estamos juntos, companheiros!
A luta não pode parar!
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FORMAÇÃO

Sindicato inova e traz cursos profissionalizantes e de
desenvolvimento pessoal para associados e familiares
PROJETO SINDIMOC DIGITAL JÁ ESTÁ ON-LINE
COM 30 CURSOS DE ALTA QUALIDADE

J

á está disponível on-line o Projeto Sindimoc Digital, que oferece 30 cursos diferentes para
o associado e todos os seus familiares por preços inferiores a 10% do valor desses cursos
no mercado. É a oportunidade que o Sindicato oferece aos trabalhadores de levarem mais
conhecimento, desenvolvimento pessoal e novas ferramentas para a sua família, por um custo
muito reduzido. O Projeto começa a funcionar já na segunda quinzena de maio. Para aproveitar
essa oportunidade, acesse já www.sindimocdigital.org.br ou ligue para o Sindicato,
no telefone (41) 3234-8600.

ESPORTE

Torneios esportivos do Sindimoc reúnem
mais de 500 motoristas e cobradores
5ª COPA ZICO DE VETERANOS, 3ª COPA DE FUTEBOL FEMININO E 1º TORNEIO DE TRUCO LEVAM
SAÚDE, LAZER E DIVERSÃO PARA INTEGRANTES DA CATEGORIA E FAMILIARES

O

esporte no Sindimoc não para. Todos os anos temos campeonatos
acirrados em busca de vitórias suadas, sempre levando muita saúde, lazer e
diversão para os associados e familiares da
categoria dos motoristas e cobradores de
Curitiba e Região Metropolitana. Torneios
do primeiro semestre de 2015 já reúnem
mais de 500 integrantes da categoria.
A 5ª Copa Zico de Veteranos começou
dia 11 de abril, com 20 equipes inscritas.
Com 24 jogos realizados, a média está em
6 gols por partida! A 3ª Copa de Futebol
Feminino do Sindimoc começa no dia 16
de maio e promete muita intensidade em
busca do caneco, que no ano passado ficou
com a equipe Ajax Bordô, da empresa Glória.
A novidade este ano é o 1º Torneio de
Truco realizado pelo Sindimoc, esporte de
alto rendimento muito praticado pela nossa categoria! Mais de 120 participantes disputaram o torneio no dia 12 de abril. As 10
duplas melhores colocadas receberam premiação. A dupla campeã foi composta por
Celso e Luis, da empresa Redentor. As mulheres também foram destaque no evento,
com 15 duplas femininas inscritas.

Motoristas e cobradores mostram
garra e espírito esportivo em torneios
de futebol e truco
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O Jornal do Sindimoc é um instrumento de mobilização e luta dos
motoristas e cobradores de Curitiba e Região Metropolitana.
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