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QUARTA TEM ASSEMBLEIA

Vamos todos pra Rui Barbosa
votar proposta salarial
mixuruca do patronal

PARECE QUE ESTÃO
DE BRINCADEIRA:
DEPOIS DE 30 DIAS
SE ENROLANDO,
EMPRESAS
PROPUSERAM APENAS
A INFLAÇÃO SECA
E MAIS ZERO DE
AUMENTO REAL

Proposta foi feita semana passada em audiência no TRT

D

epois de levar um puxão de orelha da Justiça pela enrolação
nas negociações, a patrãozada
finalmente se coçou e apresentou uma
proposta salarial. Só que bem mixuruca, infelizmente. Eles propuseram a reposição da inflação, seca, e nada mais,
o que dá 7,13% nos salários e no cartão
alimentação, conforme aponta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC). A proposta foi feita em audiência no Tribunal Regional do Trabalho,
na sexta-feira da semana passada.

ASSEMBLEIA – VOTAÇÃO
DE PROPOSTA SALARIAL
O presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, que estava na audiência,
já disse “não” logo de cara, mas mesmo assim, mostrando boa vontade
com o espírito conciliatório da Justiça
do Trabalho, comprometeu-se a levar
a proposta para aprovação de toda a
categoria.
Por isso, é muito importante que
você participe. Venha pra Rui Barbosa.
Dê a sua opinião! Vamos mostrar nossa união e mobilização! Essa luta é de
todos nós.

Quarta-feira – 04/03/2015
Praça Rui Barbosa
9h00 | 15h00 | 19h00

PROPOSTA DAS
EMPRESAS
• 7,13% de reajuste no INPC
• 0% de aumento real
• 7,13% de aumento no
Cartão Alimentação
• 0% de aumento real

DE
IRRESPONSABILIDA

Empresas não pagam Assistência Médica e
12 mil trabalhadores perdem direito a exames
e atendimentos gratuitos
SINDIMOC LUTA NA JUSTIÇA PARA QUE PAGAMENTO SEJA FEITO, CONFORME
DETERMINA A CONVENÇÃO COLETIVA

A

irresponsabilidade e a falta de consideração das empresas está passa do absurdo. Não bastasse os constantes
atrasos dos salários, as empresas do transporte coletivo
também não estão pagando a Assistência Médica dos trabalhadores, gerenciada pelo Centro Integrado de Saúde do Sindimoc. Com isso, 12 mil trabalhadores perdem direito à realização
de exames e atendimentos gratuitos.
O sistema realiza aproximadamente 7,2 mil atendimentos
e 1,6 mil exames por mês. Resta o SUS para as famílias que não
podem pagar por esses serviços, ainda mais quando o salário
não está na conta.

ATENDIMENTO GRATUITO AGORA É SÓ NO SUS

Desintegração do transporte coletivo revolta categoria
SINDIMOC EXIGIU ENTREGA DE OFÍCIO À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A

má vontade política e o caos instalado no Paraná, que teve
como uma das consequências a desintegração do transporte
coletivo de Curitiba e Região, revoltaram a categoria durante
nas últimas semanas. Em audiência realizada no dia 13 de fevereiro,

o Sindimoc entregou Ofício à Desembargadora Ana Carolina Zaina,
no Tribunal Regional do Trabalho, solicitando que este fosse entregue à Secretaria de Segurança Pública, para que medidas sejam tomadas contra a desintegração.

NOSSA LUTA JÁ É HISTÓRIA. ELA VAI CONTINUAR!

30 DE DEZEMBRO: Assembleia na Rui Barbosa e
Indicativo de Greve aberto

8 DE JANEIRO: Buzinaço na frente do Palácio do
Governo

16 DE JANEIRO: Assembleia na Rui Barbosa: autorização para dissídio coletivo e deflagração de greve

21 DE JANEIRO: Paralisação de 70 linhas
durante 3h

23 DE JANEIRO: Milhares de motoristas e cobradores começam a trabalhar com nariz de palhaço

24 DE JANEIRO: Milhares de ônibus circulam
com adesivo “Veículo dirigido por trabalhador
sem pagamento”

26 DE JANEIRO: Greve geral

28 DE JANEIRO: Manifestação na frente do TRT

29 DE JANEIRO: Carta de apelo ao Governador

