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EDITORIAL
Presidente e secretário geral do
SITRO integram nova diretoria da
Fetropar
A cerimônia de posse aconteceu no dia 12 de
agosto e reuniu integrantes de 23 entidades
sindicais filiadas
Aproximadamente 400 pessoas prestigiaram a cerimônia de posse da nova diretoria da Fetropar (Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do
Estado do Paraná), que aconteceu no dia 12 de agosto
no restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade.
A nova gestão tem como presidente João Batista da
Silva, também presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina (Sinttrol),
que conta com apoio de parte da diretoria do SITRO na
sua formação.
O presidente do Sindicato, Moacir Czeck, assume o
cargo de Primeiro vice-presidente da Fetropar, e Jaceguai Teixeira, secretário geral do SITRO, assume a secretaria de negociações coletivas e jurídico da Federação.

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

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

Curta a página do SITRO
no Facebook e fique por
dentro das novidades!
www.facebook.com/SitroPR

Expediente
Moacir Czeck é o novo Primeiro vicepresidente da entidade

Produzido pela agência Aifra
www.aifra.com.br
atendimento@aifra.com.br
Jornalista responsável:
Franciane Bubniak (SRTE 10360/PR)

Jaceguai
Teixeira
assume a
secretaria de
negociações
coletivas da
Fetropar
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Opinião
A quem interessa ferir a liberdade sindical do SITRO?
Elevir Dionysio Neto, assessor jurídico do SITRO

É

voz corrente que o Brasil possui muitas leis e que elas não
raro são descumpridas. Há até
quem proclame que “tem leis que
pegam e leis que não pegam”. Essa é
uma questão cultural e que por controvertida ao extremo não caberia
nas poucas linhas deste artigo. Mas é
um aceno do que vamos desenvolver.
A maior de todas as leis é a Constituição Federal, isso todos sabem. O
cidadão comum não ousa descumprir a chamada “carta magna”. E o no
artigo 8º, temos o seguinte dispositivo firme: “a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação
de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. ”
De plano, assim cabe bem afirmar
que a liberdade sindical é um direito constitucional, daqueles que não
podem ser afastados por nada nem
ninguém. Aliás, a importância da liberdade sindical é tanta que a Organização Internacional do Trabalho,
órgão da ONU (Organização das Nações Unidas), possui até um Comitê
de Liberdade Sindical com centenas

de princípios delineados com vistas à
sempre proteger o direito de a organização sindical ser livre.
Mesmo assim, vez por outra esta liberdade é atacada e, não raras vezes
o açoite está vindo pelas mãos do Ministério Público do Trabalho que, sem
motivo plausível ou minimamente
justificável, tem escolhido entidades
sindicais de trabalhadores combativas para receberem demandas que
se traduzem em tentativa explícita de
intervenção. E o SITRO, lamentamos
dizer, tem sido um alvo frequente e
até preferencial de tais investidas.
O “casamento” entre o SITRO e a
defesa de seus associados está na
porta de completar bodas de diamante – 60 anos de união nas lutas
e na busca de melhorias para a formação e continuidade da atividade
profissional de motoristas em geral e
empregados em transportes rodoviários. Mesmo assim, tem sido alvo de
ações judiciais que outras entidades
congêneres não recebem. Tem sido
perseguido de uma forma que outros
sindicatos não são.
Se a não interferência e não intervenção é uma regra constitucional

que não pode ser sequer afastada
por lei conforme acima dito, a pergunta que fica é: a quem interessa ferir essa liberdade sindical do SITRO?
A quem pode interessar o enfraquecimento de uma entidade combativa
que faz greves, assembleias frequentes, visita trabalhadores na base semanalmente, ministra centenas de
cursos de formação todos os meses,
e tudo isso extensivo a toda a sua categoria de representação? Creio que
a resposta brote imediatamente no
entendimento de você, trabalhador,
que está lendo esta mensagem.
E a solução somente pode ser uma
para enfrentar esses ataques: que sejamos cada vez mais unidos, que haja
cada vez mais participação, que haja
frequente demonstração de apoio ao
seu sindicato, que não silenciemos
diante dos ataques contra a entidade
que congrega os trabalhadores tão
bem e a tanto tempo!
Engaje-se nesta batalha em favor
da liberdade de seu sindicato, da
mesma forma como o SITRO sempre
esteve envolvido com a defesa de
seus direitos.
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COTRANS
Negociações para reajuste dos trabalhadores de
locadoras de veículos

A

data base para reajustes de motoristas e trabalhadores de empresas locadoras de veículos é 1º de
agosto e já está garantida. Ou seja, quando a CCT
(Convenção Coletiva de Trabalho) for assinada, os reajustes serão pagos retroativamente.
A luta está sendo grande. Foram realizadas duas grandes assembleias e coleta de votos. É a reta final para conData

seguir o melhor ganho real para os trabalhadores da Cotrans e de outras locadoras de veículos.
Estamos em busca de ganho real sobre o INPC (índice
que regulamenta os reajustes) e de recomposição ideal
para o ticket refeição.
Confira, no quadro a seguir, o andamento das negociações:
Ato

20/08

Reunião de negociação na Fetropar, com pedido de reajuste linear* de 15%

01/09

Reunião de negociação na Fetropar, com oferta patronal de reajuste linear* em 9%

09/09

Edital de convocação para assembleia do dia 11/09

09 a 11/09

Entrega de boletins convocando os trabalhadores para a assembleia

11/09

Assembleia no SITRO, na qual foi constituída a comissão de trabalhadores. Ficou decidido o pedido
de piso de R$ 1500,00 para veículos leves e vale alimentação de R$ 22,00 para Cotrans

15/09

Edital de convocação para nova assembleia, no dia 18/09

15 a 17/09

Entrega de boletins convocando os trabalhadores para a nova assembleia

17/09

Edital de convocação para assembleia no dia 18/09

18/09

Reunião de negociação na Fetropar, com presença da comissão de trabalhadores. A oferta patronal
foi elevada para 10% para os benefícios e 11% nos pisos

18/09

Assembleia no SITRO, na qual a proposta patronal foi rejeitada

22/09

Reunião de negociação na Fetropar, com presença da comissão de trabalhadores e Comissão de
Negociações da Fetropar. Proposta apresentada para os trabalhadores: reajuste de 11,5% no piso de
veículos leves (R$ 1450,00); reajuste de 11% nos demais pisos e de 10% nos benefícios; vale alimentação Cotrans R$ 19,50

24, 25 e 28/09 Coleta de votos nos locais de trabalho
28/09/2015 Apuração de votos na presença da comissão de trabalhadores: 245 votos SIM; 161 NÃO; 1 BRANCO
*reajuste linear: o mesmo percentual de reajuste para todos os benefícios e salários do mesmo instrumento coletivo.
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protestos
SITRO faz greve em favor de trabalhadores da Casas Bahia
A empresa decidiu terceirizar o serviço de entrega e, para isso, demitiu 130
funcionários, entre motoristas e ajudantes

N

o dia 24 de junho, o Sindicato fez um protesto no
centro de distribuição da empresa, em São José dos
Pinhais, e aproveitou para orientar os trabalhadores
sobre a proposta de PDV (Plano de Demissão Voluntária) feita pela Casas Bahia aos 130 funcionários.

Quando uma proposta de PDV é aceita, os funcionários
automaticamente abrem mão do direito de entrar na justiça contra eventuais irregularidades da empresa, como
o não pagamento de horas extras, PLR, entre outros. Por
isso, foi extremamente importante o trabalho realizado
por diretores e departamento jurídico do Sindicato de
orientar os trabalhadores sobre os perigos do PDV.

Os trabalhadores da Casas Bahia, através do SITRO,
conseguiram:
»» Dispensa normal com indenizações
»» Plano de saúde por seis meses, contados a partir da
data da dispensa
»» Seis meses de cesta básica
»» Realocação de 104 trabalhadores para as empresas
terceirizadas que passarão a fazer os serviços de entrega. Estes trabalhadores não podem ser demitidos
por um período de 12 meses
»» Custeio de curso de operador de empilhadeira para os
26 trabalhadores não realocados nas terceirizadas
»» Os dias em que os trabalhadores permaneceram em
greve não foram descontados.

Foto: TRT-PR

No dia 26 de junho, o SITRO realizou uma assembleia de
movimento de greve em frente ao centro de distribuição da
Casas Bahia. A greve teve adesão de 100% dos trabalhadores e começou no dia 30 de junho. A proposta de PDV foi

rejeitada e, depois de oito dias de paralisação, uma nova proposta mais favorável aos trabalhadores foi aceita.

Reunidos no plenário principal do TRT-PR, os trabalhadores da Casas Bahia aprovaram em
assembleia, de forma unânime, a proposta de conciliação.
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PRESIDENTE
Presidente do SITRO entrega certificados de cursos de
formação profissional a trabalhadores da TransIsaak
Moacir Czeck, presidente do SITRO, participou da entrega de certificados de cursos de formação profissional
para trabalhadores da TransIsaak. A entrega aconteceu
no último dia 26 de agosto, na sede da empresa, e também contou com a participação de diretores do Sindicato.

Os cursos foram ofertados pelo SITRO em parceria com a
4F Biosaúde, e aconteceram ao longo deste ano.
O SITRO oferece os cursos inteiramente grátis. Confira
na tabela a seguir as empresas e trabalhadores mais beneficiados em 2015:

Empresa

Curso

TransIsaak Combate a incêndios

16

Direção defensiva, combate a incêndio e
primeiros socorros (8h)

20

Direção defensiva (8h)

64

Primeiros socorros (4h)
Combate a incêndio e primeiros socorros
(8h)

Francovig

Rimatur

O presidente do
SITRO, Moacir
Czeck, entrega
certificados para
trabalhadores da
TransIsaak

15
132
21

Direção defensiva e legislação

17

Relação interpessoal e primeiros socorros

14

Direção defensiva, relação interpessoal,
legislação e primeiros socorros

55

Legislação

69

Atendimento ao cliente, postura profissional e marketing pessoal

11

Formação e desenvolvimento do motorista
profissional

20

Atendimento ao cliente

22

Direção defensiva, legislação, postura
profissional e marketing pessoal

6

Postura profissional e marketing

1

5S’s da qualidade

9

Direção defensiva, legislação e atendimento ao cliente

15

Formação do motorista profissional

44

5S’s da qualidade e separação de resíduos

52

Total de vagas
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Segurança e saúde no trabalho (4h)

Direção defensiva e legislação

6

8

Direção defensiva, combate a incêndio e
primeiros socorros (16h)

NR 20 (4h)

Diretoria do SITRO presente na entrega dos
certificados. Da esquerda para a direita: Marco
Aurélio de Oliveira, Ronaldo Aparecido Alves,
Antonio Leocádio Pimentel Filho, Alexilei Soares
Mesquita, Moacir Czezk e Carlos Henrique Loth

Vagas
ofertadas

156
768

ASSEMBLEIAS E NEGOCIAÇÕES
Trabalhadores da Engemix fecham acordo em assembleia
Foto: Engemix

Na manhã do dia 09 de setembro, os 25
trabalhadores da Engemix aprovaram em
assembleia a proposta de reajuste salarial
da empresa. A negociação teve a participação de Jaceguai Teixeira, secretário geral do Sindicato.
Os pisos salariais passam a ser R$ 1.312,00
para motoristas operadores de betoneiras e
R$ 1.474,00 para motoristas operadores de
bomba. O vale alimentação teve reajuste de
8,67%, sendo que o valor mínimo do benefício pago deve ser de R$ 288,00.
Conforme o acordo, o reajuste salarial
será de 8,35% para motoristas operadores
de betoneiras e de 8,38% para motoristas
operadores de bomba. Mais uma vez, o SITRO se mostra atuante na defesa dos melhores benefícios para a categoria.

Jaceguai Teixeira, secretário geral do SITRO, com os trabalhadores da Engemix

O SITRO está sempre trabalhando por você!
TAXISTAS
Em 2015 já foram realizadas três
assembleias de trabalhadores empregados em empresas de táxis, todas sem acordo. A proposta patronal
de reajuste do valor do quilômetro foi
recusada, assim como a proposta da
volta da tabela e o pagamento de diária. A luta continua, e o SITRO briga
pela redução do valor do quilômetro
para R$ 1,21.
ITAPEMIRIM/KAISSARA
A luta pelo reajuste em novo instrumento coletivo está em curso. A proposta patronal abaixo do INPC (índice
que regulamenta o reajuste) foi rejeitada por duas oportunidades em co-

leta de votos. Estamos na defesa do
que foi definido pelos trabalhadores.
Enquanto isso, os desempregados
estão sendo atendidos pelo jurídico
do SITRO na busca de homologação
das verbas rescisórias e do FGTS.
ELEIÇÕES EM CASCAVEL
As eleições no Sinetrapitel (Sindicato dos Empregados das Empresas de
Transporte de Passageiros Intermunicipal, Interestadual e Turismo de Cascavel) foram realizadas nos dias 15 e
16 de setembro. O jurídico do SITRO,
Dr. Elevir, acompanhou as eleições
juntamente com Moacir Ribas Czeck e Jaceguai Teixeira, presidente e
secretário geral do SITRO, que presidiram a mesa apuradora e uma das

mesas coletoras de votos, respectivamente. Parabéns aos companheiros
de Cascavel que mostraram o valor
de seu trabalho nos últimos quatro
anos!
OFICINA JURÍDICA FETROPAR
O SITRO esteve representado e
participou ativamente da Oficina Jurídica da Fetropar realizada nos dias
26 e 27 de agosto. O alvo foi o debate sobre a lei 13.103 que leva o nome
de “lei do motorista” mas, na verdade, está sendo considerada a lei do
agronegócio e dos embarcadores.
Sintonia fina entre os sindicatos de
rodoviários do Estado na busca de
defesa dos trabalhadores de transporte rodoviário.

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 respondida aqui neste espaço.
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SÓCIO
Se você ainda não é sócio, saiba
como se associar ao SITRO
Aniversariantes do mês!
Queremos deixar aqui os parabéns aos
nossos companheiros associados que fazem
aniversário em setembro e outubro. Continuem contando sempre conosco!
02/09 Ademir Virissimo Bastos
03/09 Rudi Wilson Hofmann
05/09 Gildo Jose Ribeiro Pinto
05/09 Marcos Jose da Silva dos Santos
08/09 Josiel Artigas Machado
11/09 Rogerio Augusto Macuch
11/09 Valter de Lima Rocha
13/09 Jose Carlos Barbosa
16/09 Edilson Duvoizem dos Santos
23/09 Geovane Ricardo da Costa
24/09 Jose Aparecido da Silva
24/09 Ronaldo Adriano Chapula
24/09 Silvio Lucio Rodrigues
28/09 Luiz Carlos Gomes Penteado
04/10 Rafael Soares Antunes
05/10 Willian Rekessua
07/10 Valmir Barbosa da Costa
12/10 Eduardo Kerneski
12/10 Eliane Aparecida Goncalves
13/10 Joel Correa

Sócio é aquele trabalhador que vem de livre e espontânea vontade 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 parceiros do SITRO.

Benefícios:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Sede de praia (Itapoá – SC)
Sede campestre (EM BREVE)
Assistência trabalhista (reposição, orientação e fiscalização)
Assessoria previdenciária (INSS)
Aposentadoria por tempo de contribuição, por idade e aposentadoria 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

14/10 Adir Francisco do Amaral
16/10 Joao Batista Borges
de Souza
20/10 Marsson Wanderley Justos
23/10 Evandro Leandro
31/10 Arnaldo Rodrigo dos
Santos
Sede campestre
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