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EDITORIAL

Palavra do Presidente

Companheiros de uma vida profissional dedicada 
ao volante e defesa dos trabalhadores em transportes 
rodoviários, parece que uma volta no mundo está se 
fechando e querem nos impor a volta ao que foi um 
passado de limitações para a atividade sindical.

Quem viveu a atividade sindical nos anos 70 e 80 
deve se lembrar que havia um controle com mãos de 
ferro pelo Estado sobre os sindicatos, impedindo que 
houvesse fortalecimento da representação de trabalha-
dores. Foram anos de luta desigual em que a borracha 
caía solta nas costas dos trabalhadores.

A Constituição Federal de 1988 determina que não 
pode haver interferência e intervenção do Poder Públi-
co na organização sindical (art. 8º, I), mas parece que 
setores do Poder Judiciário e do Ministério Público do 
Trabalho estão querendo fazer letra morta de tal con-
quista. São ataques constantes contra a forma de cus-
teio das entidades sindicais que se traduzem em defesa 
da classe patronal. Isso é inadmissível!

Ora, quem mais, além dos patrões, terá benefícios 
com a quebra financeira das entidades sindicais com-
bativas? Como falar num sindicato atuante, forte, com 
boas assessorias sem arrecadação que é pactuada li-
vremente e depois de autorizada por assembleia?

O SITRO tem a consciência tranquila de que age 
dentro dos limites da legalidade mas está a serviço 
exclusivo de seus trabalhadores representados. Não 
aceitaremos cabresto patronal e nem interferência do 
Poder Público dentro do sindicato. Ninguém além de 
nós mesmos – em assembleia – decidirá como sere-
mos mantidos financeiramente e assim continuaremos 
a sentar de cabeça erguida nas mesas de negociação 
conquistando ganhos reais em cada data base.

Lutamos por vocês, mas contamos com o seu apoio!

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

Moacir Ribas Czeck

Presidente do Sitro
Moacir Ribas Czeck

Entidade filiada à

Sede
Rua José de Alencar, 1144 – Alto da XV. Curitiba, PR
CEP: 80.040-070

Sede praia
Av. Brasil, 2245 – Centro. Itapoá, SC
CEP: 89.249-000

Sede campestre
Chácara São Cristóvão: Estrada Colônia Marcelino, Entra-
da Faxina, s/no – Contenda.  São José dos Pinhais, PR

Contatos
(41) 3030-9500
(41) 3030-9501
www.sitro.com.br

Atendimento
De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h

Expediente
Produzido pela agência Aifra
www.aifra.com.br
atendimento@aifra.com.br

Jornalista responsável:  
Franciane Bubniak (SRTE 10360/PR)

Projeto gráfico: Cíntia Silva
Tiragem: 3 mil

Curta a página do SITRO 
no Facebook e fique por 
dentro das novidades!

www.facebook.com/SitroPR
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OPInIãO

Seguro desemprego: um direito social da constituição 
federal

lei maior do Brasil é a Cons-
tituição Federal. Seus disposi-
tivos não podem ser releva-

dos nem atenuados por qualquer lei 
menor e nem mesmo pela vontade 
de qualquer governante, mesmo que 
eleito em indiscutível processo de-
mocrático. A chamada carta magna 
deve ser obedecida por todos, inclu-
sive pelos ocupantes dos mais eleva-
dos degraus do Poder Judiciário.

Um dos pilares da República Fe-
derativa do Brasil está no inciso III 
do artigo 1º da Constituição Fede-
ral: a dignidade da pessoa humana. 
Como consequência deste prin-
cípio mor, no artigo 7º são desfia-
dos os direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais para melhoria de 
sua condição social. Vê-se logo no 
inciso II que o seguro desemprego 
em caso de desemprego voluntário 
se trata de um direito constitucional 
para melhoria da condição social, e 
não um favor governamental.

Não se trata, portanto, de cogitar 
de uma ideia meramente assistencia-
lista ou de uma liberalidade do Poder 
Público, mas sim um direito inarredá-
vel do trabalhador que perde o posto 
de trabalho involuntariamente.

A lei infraconstitucional que regula 
o programa do seguro desemprego 
é a 7998/90, que vem sendo alterada 
de tempos em tempos. A mais recen-
te alteração veio pela lei 13134/2015 
que restringiu o direito do seguro am-
pliando prazos mínimos de relação 
formal de emprego para a solicitação 
e reduzindo o número de parcelas. 
Se por um lado tais ajustes podem 
ser encarados como um sacrifício em 
momento de crise previdenciária, por 
outro não pode dar margem para a 
confusão com um cancelamento da-

A
Elevir Dionysio Neto, assessor jurídico do SITRO

quilo que é um direito e não um favor 
aos trabalhadores.

Em momentos atuais em que a 
classe empresarial está buscando 
aplicação da nefasta terceirização 
mesmo das atividades fim, o que se 
vê são demissões coletivas que em 
alguns casos vem acompanhadas de 
uma parcela indenizatória negocia-
da por sindicatos combativos como 
uma compensação da extinção de 
postos de trabalho. Isso não muda, 
de qualquer forma, o quadro de que 
os trabalhadores estão perdendo 
emprego involuntariamente.

Não se pode mudar regras de jogo 
estabelecidas constitucionalmente. Se 
ao longo de anos o trabalhador em-
pregou seu labor para o empregador e 
sobrevém o desemprego involuntário 
quando a decisão é única do emprega-
dor o direito de recebimento de verbas 

rescisórias salariais e indenizatórias 
não afasta de forma alguma o direito 
ao seguro desemprego.

Aliás, pensar de forma diversa para 
tentar equilibrar as contas previden-
ciárias é inconstitucional. Também é 
imoral porque coloca a carga sobre 
os ombros de trabalhadores já fragili-
zados pela perda de emprego e mui-
tas vezes pela extinção de postos de 
trabalho. Tal ideário só cabe no pen-
samento neoliberal de alguns em-
presários que jamais aceitam cortar 
a própria carne e continuam queren-
do cortar a carne dos trabalhadores 
num modelo que se assemelha no 
particular ao que era feito no regime 
escravocrata.Se há uma conta para 
ser paga, que seja por quem explora 
o capital e não pelos que tem direito 
social garantido pela Constituição Fe-
deral no artigo 7º, II.
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ATRATIVOS DE LAZER

Seja sócio e aproveite os benefícios de lazer do SITRO! 

lém de melhores condições 
de trabalho, o SITRO também 
se preocupa em oferecer aos 

seus associados excelentes opções 
de lazer. Pensando nisso, neste ano 
o sindicato investiu em reformas da 
sede de praia e na compra de uma 
nova sede campestre, para que os 
sócios possam aproveitar seus dias 
de descanso com qualidade.

Reformas na sede de praia foram 
concluídas

No verão, não há nada melhor que 
aproveitar alguns dias de folga para 
descansar com a família. Localizada 
numa das cidades mais bonitas do 
litoral catarinense, Itapoá, a sede de 
praia do SITRO foi recentemente re-
formada para oferecer ao associado 
uma estadia com muito conforto e 
qualidade. A obra de instalação da 
central de gás já foi concluída e os 
apartamentos já foram liberados 
para uso dos sócios, que agora terão 
mais segurança.

No total, são 20 apartamentos que 
acomodam até seis pessoas, equi-
pados com camas, sofás, chuveiros, 
ventiladores de teto, geladeiras e 

A

utensílios de cozinha, como pratos, 
panelas e talheres, entre outros itens. 
Além disso, a pousada também conta 
com salão de festas e churrasqueira.

Mas o principal atrativo, com cer-
teza, é estar localizada a poucos me-
tros da praia. Da varanda é possível 
ver o mar, e a caminhada até a areia 
não ultrapassa 50 passos.

Para o sócio do SITRO, o valor 
da diária na alta temporada (de 1º 
de dezembro até o Carnaval) é de  

R$ 60,00 por apartamento, com di-
reito a uma vaga na garagem. Os só-
cios também ganham cinco dias du-
rante a baixa temporada (depois do 
Carnaval até 1º de dezembro) para 
aproveitar quando quiser (mediante 
reserva no sindicato). 

Reservas e mais informações dire-
tamente na sede do SITRO, ou pelos 
telefones (41) 3030-9500 e 3030-9501.

A sede de praia fica na Av. Brasil, 2245 
– Centro, em Itapoá, Santa Catarina.

Praia - vista da sacada

Panorâmica da Praia
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Em breve, a sede campestre estará pronta 
para receber os sócios

Localizada na Estrada Colônia Marcelino, em São 
José dos Pinhais, a chácara é uma excelente opção 
para o associado que quiser aproveitar os momen-
tos de descanso com a família ou os amigos. 

A nova sede campestre do SITRO, batizada 
de “Chácara São Cristóvão”, logo será liberada 
para utilização dos sócios. Adquirida em junho 
de 2015, a chácara tem uma área de 43 mil me-
tros quadrados e já conta com piscina, vestiá-
rios, salão de jogos e cancha de bocha. 

Ainda estão em fase de finalização as obras 
do estacionamento, parque infantil e dos quios-
ques com churrasqueiras. 

Devido à temporada de chuvas, por enquan-
to, a chácara está liberada apenas para visita-
ção. Ela fica na Estrada Colônia Marcelino, En-
trada Faxina, s/no – Contenda, em São José dos 
Pinhais, Paraná (veja no mapa como chegar). 
Os agendamentos de visitas podem ser feitos 
diretamente com o diretor Ortiz, pelo telefone 
(41) 8866-3894.

Gostou dos atrativos de lazer mas 
ainda  não e sócio? É fácil!

Para se associar basta ir até a sede do SITRO, na 
Rua José de Alencar, 1144 – Alto da XV, levando cartei-
ra de trabalho, RG, CPF, comprovante de endereço e 
uma foto 3x4, ou entrar em contato com o sindicato 
pelo telefone (41) 3030-9500 e solicitar a visita de um 
dos diretores.

Campo de futebol, em fase de finalização.

Panorâmica chácara
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SEmInáRIO

SITRO participa do XV seminário preparatório das 
negociações coletivas para 2016

os dias 28, 29 e 30 de outu-
bro de 2015 foi realizado em 
Paranaguá o XV Seminário 

Preparatório para as Negociações 
Coletivas de 2016. Estiveram reuni-
dos quase todos os sindicatos de 
rodoviários do Estado do Paraná e o 
SITRO assinalou presença forte com 
seu presidente Moacir Ribas Czeck 
(que é também vice-presidente da 
FETROPAR), com seu secretário ge-
ral, Jaceguai Teixeira, (também se-
cretário de negociações coletivas da 
FETROPAR), e com a participação do 
assessor jurídico do sindicato e de 
outros dois diretores do sindicato.

Naquela ocasião ouvimos palavras 
sábias e de incentivo da Desembar-
gadora Vice-Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região 
(PR), Dra. Ana Carolina Zaina, que 
nos brindou com sua experiência em 
processos de Mediação na Solução 
de Conflitos Coletivos e frisou muito 
a imprescindibilidade da participação 
dos sindicatos no processo de nego-
ciação coletiva.

n

Pauta de reivindicações foi votada pelos 
trabalhadores representados pelo SITRO

Entre os dias 18 e 26 de novembro de 2015 foi realizada assembleia geral 
de trabalhadores, associados e não associados, dentro da representativida-
de categorial e territorial do SITRO para discussão e aprovação da pauta de 
reivindicações para 2016, que foi tirada no Seminário de Paranaguá. Todos 
os demais sindicatos de rodoviários do Estado fizeram a mesma assembleia 
em dias parecidos. Temos, assim, uma diretriz unificada dos pleitos que serão 
feitos por todos os sindicatos de rodoviários do Estado do Paraná em 2016 
para as convenções coletivas de trabalho. Será um ano de muita luta e dificul-
dades, mas com o apoio dos trabalhadores estaremos sempre na busca pelas 
melhores condições de salários e outros benefícios sociais.

Ouvimos o Professor Ricardo Oli-
veira em verdadeira aula sobre o 
cenário político do Paraná e houve 
participação em painéis analisando 
as negociações coletivas de 2015 e o 
cenário econômico desafiador para 
2016, nas palavras do economista 
Sandro Silva, do Dieese/PR.

Recebemos também a partici-
pação do Dr. Luciano Coelho, Juiz 
Federal do Trabalho no Paraná, que 
apresentou a Revista Eletrônica do 
TRT da 9ª Região (PR) num pré-lan-
çamento da segunda edição da obra 

jurídica “Motorista Profissional”, que é 
de enorme interesse para a categoria 
profissional dos motoristas por abor-
dar aspectos críticos à lei 13.103/2015 
(que tem nome de lei dos motoristas, 
mas está sendo considerada lei dos 
embarcadores).

Ao final do seminário, foi elaborada 
a pauta de reivindicações para as ne-
gociações coletivas do ano de 2016, 
que deverão ser tratadas em conjun-
to com todos os demais sindicatos 
de rodoviários do Estado do Paraná 
sob a coordenação da FETROPAR.

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
9ª Região (PR), Dra. Ana Carolina Zaina, em fala durante o Seminário 
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VALE REAL

O SITRO quer ouvir você!

A partir de agora, em cada edição do nosso jornal, vamos responder a uma dúvida dos nossos representados. 
Companheiro, sua pergunta pode ser a mesma de outros trabalhadores! Entre em contato com o SITRO pelo e-mail  
sitronabase@gmail.com e mande sua pergunta. Na próxima edição do nosso jornal, ela pode aparecer respon-
dida aqui neste espaço.

Tec-Press

Com a autorização explícita dos 
trabalhadores, o SITRO assinou acor-
do coletivo de trabalho com a em-
presa Tec-Press para o pagamento 
de verbas rescisórias, evitando as-
sim perda maior aos trabalhadores 
em decorrência do rompimento do 
contrato da empresa com a Prefeitu-
ra Municipal de Curitiba. Mesmo em 
tempos de crise, os direitos dos traba-
lhadores precisam ser preservados e 
assim buscamos fazer sempre.

Cotrans

O combativo processo de nego-
ciação coletiva com respaldo da 
participação dos trabalhadores que 
se interessaram em participar de 
assembleias e dos que integraram 
comissão específica trouxe como re-
sultado a assinatura de bom Acordo 
Coletivo de Trabalho com a Cotrans. 

Novamente, houve ganho real no re-
ajuste salarial (mínimo de 11%) e me-
lhoria significativa do valor do ticket 
refeição, que chegou a R$19,50, ga-
rantindo a dignidade da alimentação 
dos trabalhadores.

Cavo

Em acordo firmado com a me-
diação do Ministério Público do Tra-
balho, o SITRO conseguiu garantir o 
pagamento do PLR dos motoristas 
da CAVO com uma antecipação de 
30% junto com a folha de outubro (já 
quitada em novembro de 2015) e pa-
gamento final com a folha de abril de 
2016. Os debates finais sobre temos 
adicionais do PLR estão ainda em 
curso, sempre buscando a proteção 
do direito dos trabalhadores.

Spal
Consultados por voto secreto no 

dia 17 de outubro, os trabalhadores 

da Spal, controladora da Coca-Cola, 
aceitaram a proposta de reajuste sa-
larial de 10%. Foi um processo demo-
crático e transparente, que obteve 
173 votos favoráveis, 35 contrários e 
um voto em branco. Com esta auto-
rização, o reajuste será retroativo a 
outubro e haverá renovação das de-
mais cláusulas do ACT (Acordo Cole-
tivo de Trabalho).

Condor

As denúncias feitas para o SITRO 
de que os empregados do Condor 
Supermercados estão trabalhando 
em condições degradantes para sua 
saúde nos depósitos e que operadores 
de empilhadeira estão tendo contato 
com situações repugnantes de falta de 
higiene e condições indignas no am-
biente de trabalho já foram noticiadas 
ao Ministério Público do Trabalho. As 
fiscalizações já começaram e em breve 
teremos ações reparadoras.

Trabalhadores da Vale Real mostram força e saem vitoriosos

Tendo recebido notícia de atraso no pagamento do 
salário de setembro de 2015 dos empregados em trans-
porte escolar da empresa Vale Real, o SITRO convocou 
e realizou assembleia na empresa no dia 09 de outubro. 
A decisão foi de paralisação a partir de 14 de outubro 
caso o atraso permanecesse.

Diante da inércia da empresa no pagamento, o mo-
vimento foi deflagrado com apoio e participação ativa 
de motoristas e das monitoras do transporte escolar. A 
briga foi também para o recebimento da multa por atra-
so de salário, que está prevista em instrumento coletivo. 

A atuação do sindicato com a participação dos traba-
lhadores foi muito bem sucedida. Com um único dia de 
paralisação, foi assegurado o pagamento imediato do sa-
lário atrasado e o direito ao recebimento de uma multa de 
R$218,00 para cada trabalhador, em duas parcelas.

A força das monitoras presentes ao movimento foi 
recompensada, adicionalmente, com o atendimento de 
reivindicações sobre o uniforme.

Quando existe união da força do sindicato com a 
participação destemida dos trabalhadores, o resultado 
sempre vem!

Assembleia de movimento de greve na Vale Real 
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SÓCIO

Se você ainda não é sócio, saiba 
como se associar ao SITRO

Sócio é aquele trabalhador que vem de livre e espontânea von-
tade apoiar e fortalecer o seu sindicato.

Para ser sócio basta ir até a sede do SITRO levando carteira de 
trabalho, RG, CPF, comprovante de endereço e uma foto 3x4, ou 
entrar em contato com o sindicato pelo telefone (41) 3030-9500 
e solicitar a visita de um dos diretores.

O trabalhador associado paga uma taxa mensal e passa a ter 
direito a usar as sedes campestre e de praia. Além disso, o sócio 
pode usufruir de outros benefícios e ganhar descontos dos par-
ceiros do SITRO.

Benefícios:
 » Sede de praia (Itapoá – SC)

 »  Sede campestre (aberta para visitação)

 » Assistência trabalhista (reposição, orientação e fiscalização)

 » Assessoria previdenciária (INSS)

 »  Aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e apo-
sentadoria especial

 » Auxílio doença e auxílio doença acidentário

 » Auxílio reclusão

 » Pensão por morte

 » Averbação do tempo de lavoura (rural)

Parcerias:
 » SEST SENAT

 » Cartão SITRO Universal Saúde

 » Zafo – Terapias integradas

 » Psicóloga Jaqueline Tozato

 » Centro Universitário Uninter

 » Pousada e camping Mel da Ilha (Ilha do Mel)

Entre em contato e saiba mais: (41) 3030-9500

Aniversariantes do mês!
Queremos deixar aqui os parabéns aos nos-
sos companheiros associados que fazem 
aniversário em novembro e dezembro. Con-
tinuem contando sempre conosco!

03-11 Luiz Cezar Piaceski 

06-11 Claudinei Poli 

09-11 Valerio de Oliveira Lima 

17-11 Rogerio de Mello 

Gerson de Oliveira Garcia 

28-11 Herick Henrique de Souza 

01-12 Carlos de Jesus Gama 

02-12 Carlos Jacob dos Santos 

03-12 Marcelo Fabiano Ferreira 

03-12 Rene da Silva 

05-12 Marcos Monti Zandona 

05-12 Percival Alves dos Santos 

06-12 Vitor Aparecido Vilas Boas 

07-12 Wanderlei De Oliveira Fortunato 

10-12 Wilson Coblinski Filho 

13-12 Luiz Antonio Brendon Furtado 

17-12 Hamilton Rangel da Rocha 

17-12 Sebastiao Caetano da Silva 

18-12 Silvio Cesar Teixeira 

21-12 Deyvid Amaral Machado 

27-12 Vanessa Andressa de Paula 

Sede da praia


