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ASSEMBLEIA GERAL

A hora da mobilização é agora!
MOTORISTAS E COBRADORES SE UNEM À FORÇA SINDICAL NA LUTA PELOS TRABALHADORES!

N

o dia 11 de julho, próxima quinta-feira, às 15 horas, na Praça
Rui Barbosa, os motoristas e
cobradores de Curitiba e região metropolitana irão realizar uma grande
Assembleia Geral para reivindicar os
direitos da categoria. No mesmo dia
a Força Sindical fará greves e manifestações em todo o Brasil, e Curitiba
promete reunir uma das maiores multidões do país, no centro da cidade.

Os motoristas e cobradores de Curitiba, que são exemplo de mobilização
em todo o Brasil, vão se unir à luta de
centenas de milhares de trabalhadores
de todo o país. Vamos pedir a abertura
da Caixa Preta da Urbs, vamos reivindicar para a categoria o fim do assédio
moral dos trabalhadores, maior segurança no transporte público, condições dignas de trabalho e o fim da sacanagem do fator previdenciário!

Só que para além das nossas bandeiras de luta, vamos juntar forças e
vozes com o coro que grita pelas necessidades de todos os trabalhadores.
Vamos pedir também jornada de 40
horas semanais sem redução salarial
para as demais categorias que ainda não conquistaram isso, reajuste
digno para os aposentados, mais investimentos em saúde e educação,
transporte público de qualidade, fim

do Projeto de Lei 4330 que amplia a
terceirização, reforma agrária e fim
dos leilões de petróleo.
E se precisar parar tudo? Vamos
parar tudo! Se precisar lutar? Vamos
lutar! Porque os motoristas e cobradores de Curitiba e região metropolitana formam uma das categorias
mais firmes e atuantes do Brasil, e na
próxima quinta-feira, a Rui Barbosa
vai tremer!

ASSEMBLEIA GERAL
Local: Rui Barbosa
Quando: Quinta, 11 Julho - 15 Horas
Assunto: Direitos da categoria e união
à manifestação da Força Sindical.

Vamos fazer bonito na próxima quinta!
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O CALDO ENGROSSOU

PALAVRA DO PRESIDENTE

Urbs vai ter que abrir a caixa preta

Nota de repúdio
Inicialmente queremos enaltecer os vereadores de Curitiba
pela criação da CPI do transporte
coletivo na capital paranaense,
entretanto sentimo-nos desprestigiados por não termos nessa CPI
um componente que represente
a categoria dos motoristas e cobradores, a qual vem sofrendo
há anos com os desmandos e principalmente imputados a ela
a maior parte dos custos da tarifa do transporte coletivo, o que
não concordamos. Havendo outros itens que a encarecem, não
sendo, portanto os motoristas e cobradores os vilões no aumento da tarifa do transporte público.
A falta de um representante legal dos trabalhadores nessa
CPI deixa-nos entristecidos, pois nada mais propício fazer parte dessa comissão um vereador que já exerceu as atividades de
cobrador e motorista e hoje diretor sindical da categoria. Temos
absoluta certeza que com a sua experiência como operador do
sistema e conhecedor dos problemas pelos quais passam os
profissionais do transporte coletivo, iria contribuir imensamente com a CPI.
Lamentamos que um vereador, líder de um partido na CMC,
tenha tido postura autoritária, não deixando claro as suas intenções ao não indicar um trabalhador e defensor da categoria
para compor a CPI do transporte coletivo.
No início deste ano, fiz sérias declarações em Audiência Pública da Tarifa, exigindo que todos os itens da planilha fossem
avaliados e investigados, sugerindo na época a abertura da Caixa Preta da Urbs.
Em fevereiro o vereador Rogério Campos, protocolou na
Câmara Municipal de Curitiba, pedido de transparência na empresa mista (Urbs). Demonstrando com isso o interesse pelo assunto, o qual atinge diretamente os Motoristas e Cobradores do
transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana.
Anderson Teixeira
Presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus
de Curitiba e Região Metropolitana - Sindimoc
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CATEGORIA JÁ TINHA SOLICITADO,
AGORA VERADORES APROVARAM CPI

A

casa caiu! No dia 25
de junho, os vereadores de Curitiba votaram o requerimento para
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI),
que pretende abrir a Caixa
Preta da Urbs.
A sociedade ouviu as reivindicações que motoristas
e cobradores de Curitiba fazem há anos! A população
saiu às ruas e quis saber pra
onde é que vai toda a grana
do transporte público.
Agora resta à categoria
ficar de olho nessa comissão
pra que não dê em pizza!
Essa é a hora dos trabalha-

dores mostrarem que vão
querer resultados! Não tem
motivo pros valores não serem divulgados. Estão com
tanto medo de mostrar por
quê?
O presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira,
declarou que “esta é uma
conquista muito importante
para toda a sociedade, pois
agora, realmente trabalhadores do transporte público
e passageiros terão como saber para onde vai cada centavo do dinheiro que circula
pelas empresas, e principalmente, saber quantos passageiros existem no transporte

público de Curitiba, pois o tempo médio da viagem aumentou, o número de
linhas aumentou, mas até agora não
temos essa informação”.

RESPEITO CONQUISTADO

Trabalhadores não serão multados
pela Urbs por paralisação
VITÓRIA DA CATEGORIA, A URBS RECONHECE,
A MANIFESTAÇÃO FOI LEGÍTIMA

N

o dia 5 junho, o presinão menos indignado, para chavoltará em segurança para casa.
dente do Sindimoc, Anmar a atenção das autoridades
derson Teixeira, reuniue da sociedade ao descaso exisMEDIDAS TOMADAS PARA A
-se com o diretor de transporte
tente na falta de segurança do
SEGURANÇA
da Urbs, Rodrigo Grevett, e ficou
transporte coletivo da região.
O Sindimoc realizou reunião
acordado que não haverá puniFica claro o reconhecimento
na sede do 20º Batalhão da Poção para os trabalhadores, refeda sociedade e das entidades de
lícia Militar, no dia 4 de junho,
rente à paralisação realicom os oficiais da unizada no dia 29 de maio.
dade. Na reunião foram
Segundo informações
discutidas medidas a
concedidas na reunião, a
serem aplicadas para se
Urbs fez registro de todas
conter a onda de assalas ocorrências acontecitos na área do batalhão.
das no dia, identificando
O Major Vanderlei Rotodos os pontos de paratherngur, comandante
Reunião na Urbs: presidente do Sindimoc,
lisação, mas não haverá
da unidade, colocou-se
Anderson
Teixeira
(no
meio);
Dr.
Rafael
B.
nenhuma retaliação, mulà disposição e irá com
Lorenzoni, advogado do Sindimoc (à direita);
ta ou qualquer tipo de peseus comandados plaRodrigo Grevett, diretor de transporta de Urbs
nalidade aos motoristas e
nejar ações policiais para
(à esquerda).
cobradores de Curitiba.
reprimir a violência que
Na manifestação do dia 29
que a manifestação foi legítima,
impera nos coletivos. Solicita-se
de maio, os trabalhadores do
não somente dentro dos padrões
que os trabalhadores sempre
transporte coletivo de Curitiba e
legais, mas também dentro da
elaborem boletim de ocorrência
região metropolitana cruzaram
real necessidade de uma cateapós qualquer eventualidade,
os braços de forma silenciosa
goria trabalhadora, que apenas
para que os policiais possam reae ergueram faixas pedindo soexige o seu direito mais básico
lizar um policiamento preventivo
corro. Foi um grito pacífico, mas
de sair para trabalhar e saber que
nas áreas afetadas.
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CATEGORIA GANHA FORÇA

Presidente do Sindimoc é eleito vice-presidente
da Força Sindical do Paraná
MOVIMENTO SINDICAL RECONHECE A LUTA DA CATEGORIA

N

o 8º Congresso Estadual da
Força Sindical do Paraná, foi
eleita a nova diretoria da entidade. O evento aconteceu no dia
19 de junho, em Pontal do Paraná e
contou com a participação de 500
lideranças sindicais de diversas categorias profissionais de todo o estado.
Os motoristas e cobradores de
Curitiba foram prestigiados com
três cargos na diretoria da entidade,
que é a principal central sindical do
Paraná, a maior do setor privado, líder e referência nacional em mobilização. O presidente do Sindimoc,
Anderson Teixeira, recebeu o cargo
de vice-presidente; Luiz Carlos de
Oliveira, diretor de relações sociais
do Sindimoc, foi eleito Secretário do
Setor-Transporte; e Guiomar Angelelli, dirigente sindical do Sindimoc,
passou a integrar na forma de suplente o Conselho Fiscal.
Tal fato mostra que o movimen-

to sindical, a sociedade e todos os
trabalhadores reconhecem a luta
que a categoria dos trabalhadores
e motoristas de Curitiba e região
metropolitana está fazendo com
dignidade e força. As mobilizações
da categoria estão dando resultados e estão mostrando a todos que
maiores benefícios sempre podem
ser adquiridos para todos. Sempre
dentro da lei e da justiça. Ninguém
pode negar que agora somos outro
sindicato. Um sindicato de luta, atuante, de conquistas e que será sempre respeitado.
A categoria consegue mais uma
conquista e merece ser parabenizada por isso. Assim podemos ter a
certeza que nas principais reivindicações das maiores manifestações
trabalhistas do Paraná e do Brasil, as
necessidades dos trabalhadores do
transporte coletivo de Curitiba estarão sempre atendidas.

Da esquerda para a direita, Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc; Nelsão,
presidente da Força Sindical do Paraná; Lílian, prefeita de Guaraqueçaba; e
Sérgio Butka, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos.

SEGUINDO A TRILHA

Trabalhadores de Ponta Grossa
seguem pegadas de Curitiba e
conquistam 10%
MOTORISTAS E COBRADORES DEPOIS DE PARALISAÇÃO CONQUISTARAM
MAIOR AUMENTO DE SALÁRIO DA HISTÓRIA DA CATEGORIA NA CIDADE

N

as últimas semanas o Sindimoc apoiou as negociações
entre o SintropasPG (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Passageiros Urbanos
Intermunicipais Interestaduais e Fretamento de Ponta Grossa) e a única
empresa do transporte público da cidade, a VCG (Viação Campos Gerais).
Os trabalhadores se mobilizaram, foram à luta, seguindo o exemplo dos
companheiros de Curitiba, pressionaram a empresa e fecharam excelente
negociação coletiva, firmada no dia 2
de junho.

Os companheiros receberam 10% de
aumento no salário, o maior aumento já
conquistado pela categoria na cidade, o
que já mostra que o sindicato lá está em
uma nova fase, de conquistas, mobilizações e vitórias, assim como aconteceu
com o sindicato de Curitiba.
Além do salário, a categoria recebeu
aumento no Cartão Alimentação, que
passou de R$120,00 para R$170,00 e abono salarial de R$100,00, a ser recebido em
novembro, junto com a primeira parcela
do 13º, feito inédito para esses trabalhadores, que nunca haviam recebido abono
salarial algum.

Para que esses benefícios fossem
conquistados a categoria teve que fazer
greve, parar a frota e botar a patrãozada
na parede. A gente já sabe como a coisa funciona e é por isso que o Sindimoc
deu total apoio ao SintropasPG.
Os trabalhadores de Curitiba parabenizam a conquista realizada pelos
companheiros de Ponta Grossa e o trabalho do presidente do SintropasPG,
Ricardo Alexandre Peloze, empossado
em março deste ano, que com pouco
tempo já mostra os frutos do seu trabalho, mandando um recado: aqui não
tem pelego!

Aviso
O SINDIMOC INFORMA
QUE, ATENDENDO
AO DISPOSTO NO
PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 139 DA
CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DE TRABALHO (CLT),
ESTARÁ CONCEDENDO
FÉRIAS COLETIVAS AOS
SEUS FUNCIONÁRIOS.
NÃO HAVENDO
EXPEDIENTE NA SEDE
ADMINISTRATIVA DA
ENTIDADE, COM INÍCIO
NO DIA 11 DE JULHO DE
2013 E RETORNO NO DIA
22 DE JULHO 2013.
O CISS, O DAT E A
AMBULÂNCIA ATENDERÃO
NORMALMENTE DURANTE
O PERÍODO.
A SEDE CAMPESTRE ALCIR
TEIXEIRA (ZICO), ESTARÁ
FECHADA DE 1º A 31 DE
JULHO DE 2013 PARA
MANUTENÇÃO.
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FESTA DA BOA!

Sucesso do 3a Arraiá do Sindimoc
mostra união da categoria
MAIS DE 4 MIL
PESSOAS CURTIRAM
A FESTA JUNINA DO
SINDICATO

Presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira
(esquerda) e vereador Rogério Campos (direita)
entregam o prêmio da noite (carro 0 km) para o
motorista Elias Jorge e sua família.

Gustavo Fruet, prefeito
de Curitiba e Anderson
Teixeira, presidente do
Sindimoc.

N

o domingo, 23 de junho, motoristas, cobradores e familiares compareceram em peso ao 3º Arraiá
do Sindimoc, a festa junina que o sindicato já promove pelo terceiro ano consecutivo, fruto da nova fase da entidade.
O público presente foi superior a 4 mil
pessoas, que compareceram à sede campestre Alcir Teixeira (Zico) e aproveitaram
todas as atrações, desde a abertura dos
portões até o encerramento.
Shows, muita diversão, culinária gostosa e vários prêmios foram os ingredientes
que fizeram da festa um acontecimento
especial. O principal prêmio da noite foi
um carro zero km, e o sortudo da noite foi o
motorista Elias Jorge, da Empresa São José
Filial, sócio do sindicato há quatro anos.
Diversas autoridades prestigiaram o
evento, entre elas o prefeito de Curitiba,
Gustavo Fruet; o delegado titular da delegacia de homicídios de Curitiba, Rubens
Recalcatti; e o apresentador e vereador,
representando o Programa 190 da CNT,
Cristiano Santos.

Associados e familiares curtindo a festa na sede campestre.

Ação social
No dia 27 de junho, o Sindimoc entregou cestas básicas com alimentos não
perecíveis aos moradores do bairro Caximba, no Tatuquara. Durante o período
de 15 dias, quilos e mais quilos de alimentos foram trocados por cupons que
davam direito a concorrer a prêmios na festa junina.
A iniciativa do sindicato visou apoiar aqueles que perderam tudo na enchente ocorrida recentemente na região. Os trabalhadores mostraram que estão juntos a seus companheiros, não só na luta por seus benefícios, mas também nos
momentos difíceis a que todos nós estamos sujeitos.
Os motoristas e cobradores de Curitiba desejam força para as famílias necessitadas e oferecem seu apoio para ajudar no que estiver ao seu alcance.

Sindimoc entrega material arrecadado
durante a festa junina para moradores
do bairro Caximba.

FUTEBOL DE CATEGORIA

~ da 3a Copa Zico de Futebol
Sindimoc premia campeoes
JANTAR FOI REALIZADO COM DIRETORIA, REPRESENTANTES DAS EQUIPES E CAMPEÕES

N

Da esquerda para a direita, Thomaz, secretário de esportes do Sindimoc;
Sandro Lima, goleiro e representante da equipe Glória; Marcos Macedo,
capitão da equipe Glória; e o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira.

o dia 15 de junho, o Sindimoc realizou grande festividade para
comemorar mais uma realização
da Copa Zico de Futebol e realizar a premiação das equipes campeãs e dos destaques da competição.
A grande campeã do torneio foi a
equipe Gloria, que em um jogo eletrizante e extremamente disputado venceu
a final sobre a Rimatur, com um golaço
de falta do atleta Robson Monteiro. No
entanto, o maior destaque de todos foi
o comportamento das duas equipes em
campo e o dos torcedores fora. O jogo foi
limpo, mostrando respeito e lealdade entre a categoria. A torcida empurrou amigos e familiares, fazendo com que cada
um desse o melhor de si.

Coube, então, à Rimatur ficar com o
honroso segundo lugar e com a equipe
Real Marechal, o terceiro. A equipe Gloria 2 recebeu o prêmio de defesa menos
vazada, a equipe Araucária ficou com o
troféu disciplina, o atleta Marcio Lucas,
da Real Marechal, foi o artilheiro da competição com 14 gols e como destaque individual foi considerado o atleta Robson
Monteiro, da equipe campeã, Gloria.
O jantar teve música ao vivo, levada
pela dupla Nunes e Andrei, que animaram
a noite para os competidores e familiares.
O presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, declarou que “são nestes momento
festivo que o sindicato proporciona uma
união maior para a categoria, fortalecendo a amizade entre todos”.

