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Curitiba, 04 de setembro de 2017.                                                            STP 032/2017. 
 
 
 
Ao Senhor 
ANDERSON TEIXEIRA 
Presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores nas Empresas de Transportes de 
Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana – SINDIMOC. 
Rua Tibagi, 520 – Centro 
80060-110 – Curitiba – PR 
 
 
 
Prezado Senhor: 
 
 
Ref.: Paralisações em Protesto por Mais Segurança 
 
 
Primeiramente o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano e Metropolitano de 
Passageiros de Curitiba e Região Metropolitana (SETRANSP), manifesta sua 
solidariedade às famílias de todos os trabalhadores do transporte coletivo de 
passageiros de Curitiba e Região Metropolitana pelos trágicos acontecimentos 
ocorridos, os quais causaram mortes e violências contras esses mesmos 
trabalhadores, geradas por marginais que estão atormentando a vida da sociedade. 
 
Manifestamos ainda nosso total repúdio a esses atos criminosos, além de lamentarmos 
profundamente que essas ocorrências vêm aumentando de forma assustadora. 
 
Juntamente com o SINDIMOC e outras entidades o SETRANSP participa ativamente 
do COMITÊ PERMANENTE DE SEGURANÇA DO TRANSPORTE COLETIVO 
METROPOLITANO, buscando incessantemente soluções para essa grave crise de 
segurança que atinge também a toda a sociedade. 
 
Entretanto, fazemos uma ressalva em relação às paralisações que têm sido 
promovidas de forma contumaz pelo SINDIMOC, seja por protestos por mais 
segurança ou por outro motivo, sem a obediência aos ditames legais, sem 
comunicação prévia de no mínimo 72 horas de antecedência e sem a garantia de 
funcionamento de frota mínima, como exaustivamente tem sido determinado pela 
Justiça do Trabalho. 
 
Fazemos um apelo veemente ao SINDIMOC para que cessem essas paralisações, 
como a ocorrida na madrugada desta data de hoje (04/09/2017), em que toda a frota da 
empresa Viação Cidade Sorriso Ltda. não pôde dar início à operação. 
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A preocupação com a segurança é um dever de todos e todos devemos lutar para 
acabar ou pelo menos diminuir drasticamente os assaltos, agressões físicas e 
assassinatos.  Porém, a população não suporta mais tantas paralisações, com vultosos 
prejuízos a toda a sociedade: usuários, comércio, indústria, etc. e, também às 
empresas operadoras. 
 
Diante de mais essa paralisação feita ao arrepio da lei, comunicamos ao SINDIMOC 
que as horas não trabalhadas serão descontadas ou ao menos compensadas. 
 
Confiamos que esse sindicato profissional entenda que devemos buscar juntos e com 
toda a sociedade outras formas de clamar por mais segurança. 
 
 
 
Sendo o que tínhamos a informar, subscrevemo-nos, 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
MAURICIO GULIN 
Presidente 
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