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Para quem é trabalhador, como você e 
eu, é difícil imaginar que alguém possa 

gostar da crise, mas tem muita gente que-
rendo levar vantagem nessa hora de fragi-
lidade econômica e política do país. O PL 
4330, que já foi aprovado na Câmara Fede-
ral, abre caminho para acabar com direitos 
como seguro-desemprego, 13º, fundo de 
garantia (FGTS), vale transporte (VT), vale 
refeição (VR), abono salarial e férias.
Vamos nos manter unidos contra cortes 
que prejudicam os trabalhadores!

O Prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet, 
já mandou o recado, avisando que 

mesmo que esses cortes sejam feitos na 
tarifa técnica, o preço da passagem não 
vai abaixar. Ou seja, o que estão queren-
do fazer é aumentar a margem de lucro 
das empresas, cortando direitos de tra-
balhadores, sem qualquer vantagem 
para os usuários de ônibus. 
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Por 1 centavo na tarifa,  
querem tirar assistência social,  

jurídica e na área da saúde 
de motoristas e cobradores

Prefeitura disse que vai acatar su-
gestão do Tribunal de Contas do 
Paraná (TC-PR), de tirar da plani-

lha de custos da tarifa de ônibus o valor 
do fundo assistencial, que corresponde 
a 1 centavo de real (mais precisamente 
R$ 0,0174). Esse valor é destinado, con-
forme definido na Convenção Coleti-
va de Trabalho entre trabalhadores e 
empresas, para custear o atendimento 
médico, jurídico e psicológico dos 12 
mil trabalhadores do transporte coleti-
vo de Curitiba e Região Metropolitana. 
Você acha isso justo?

Nós trabalhamos duro para levar 
cada um de vocês a seu destino. Bus-
camos dar nosso melhor para que 
vocês possam chegar no horário no 
trabalho, ganhar o seu sustento com 
dignidade e voltar em segurança para 
as suas famílias. Muitas vezes nos sub-
metemos a condições estressantes de 
trabalho, com exigência de cumpri-
mento de horários impossíveis devi-
do ao grande trânsito, com assaltos a 
mão armada todos os dias, muito frio 
e calor dentro das estações tubo e a 
pressão das empresas sobre nossos 
ombros, em cada dano causado ao 
veículo, seja por nossa culpa ou não.

Esse 1 centavo da tarifa nos dá a 

base para enfrentar os desafios da 
nossa profissão. Quando a empresa 
nos coloca multas abusivas em casos 
de acidentes ou nos despede sem fa-
zer acerto algum, temos advogados 
a quem recorrer. Quando acidentes 
ocorrem, temos uma equipe especiali-
zada que nos ampara imediatamente. 
Quando estamos quase desistindo, te-
mos psicólogos para nos apoiar, prin-
cipalmente nos casos pós-traumáticos 
e de esgotamento nervoso (estresse), 
muito comuns na nossa profissão. 

Por entender que esse 1 centavo é 
justo e muito bem usado, pedimos a 
você, usuário e usuária do transporte 
coletivo, o seu apoio!

ABRA O OLHO! 

Querem usar  
a desculpa da 
crise para tirar  
seus direitos 

Prefeito já avisou:  
tarifa não vai abaixar 
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O LINHA DIRETA É UM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE A CATEGORIA DOS MOTORISTAS E COBRADORES 
DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA COM OS USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO.

ESSE É O 1 CENTAVO MELHOR INVESTIDO DA TARIFA  
AGORA QUEREMOS SABER:  

DEPARTAMENTO DE APOIO 
AO TRABALHADOR - DAT
• Serviço disponível 24 horas por dia  
   de segunda à segunda  
•  Assessoria e acompanhamento do trabalhador     
   em situações de risco
• Assistência psicológica
  Equipe à disposição dos 12.000 trabalhadores

10
funcionários

3
carros

350
atendimentos mensais a 

trabalhadores em situação de risco

O QUE NÓS FAZEMOS COM 1 CENTAVO

EXAMES LABORATORIAIS
• Exames de sangue
• Exames de urina
• Exames de fezes
• E outros.

20.000
exames todo mês

8.000
exames gratuitos

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
• Assessoria jurídica trabalhista  
• Consultoria jurídica
• Assessoria administrativa jurídica 

15
advogados 

12.000
atendimentos, consultas e 

orientações jurídicas por ano

5
funcionários na área 

administrativo do setor

CAMPANHAS DE PREVENÇÃO
• Cuidados com a saúde do homem e da mulher
• Campanha Agosto Azul
• Campanha Outubro Rosa
• Palestras de conscientização

O QUE É FEITO COM OS OUTROS  
329 CENTAVOS?


