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O ano de 2015 está na metade, mas já foi marcado por grandes conquistas do SITRO. Em breve teremos uma nova sede campestre para oferecer para os
nossos associados, e nossa sede de praia passa por
reformas para ficar ainda mais agradável. Mas, mais
importante que isso, são as realizações que temos conseguido em favor dos nossos representados. Dezenas
de trabalhadores são orientados diariamente na nossa
sede; fizemos assembleias e greves em favor dos nossos companheiros, fechamos dezenas de Convenções
Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho
sempre com índices superiores a inflação e com ganho
real nos salários dos trabalhadores e, enquanto terminamos de preparar este jornal, uma parte dos nossos
diretores está de campanha com 130 trabalhadores da
Casas Bahia, lutando em favor dos direitos deles, porque a luta não para.

Expediente

É inegável que trabalhamos – muito, e sem cansar
– para continuar sendo a casa de todos os motoristas
em geral, trabalhadores empregados em empresas
de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual,
internacional, de turismo, escolar e fretamento. Muito
temos feito em favor destes trabalhadores, apesar das
adversidades.

Sede

É preciso lembrar que atualmente, o Ministério Público do Trabalho (MPT) está acusando o SITRO de cobrar
indevidamente fundo de formação profissional, alegando ser afronta à Convenção 98 da OIT. Para aqueles
que não sabem, é com esse fundo que realizamos cursos de formação profissional que beneficiam milhares
de trabalhadores da categoria.

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

A liminar pedida contra o sindicato foi defendida e
negada. Continuamos na batalha judicial agora nos autos 111-76.2015.5.09.0003. O acusador que tente provar
suas acusações descabidas. Enquanto isso, continuamos trabalhando a seu favor, companheiro, porque,
como já disse, a luta não para.
Estamos fazendo uma campanha de associação e
gostaríamos de convidar os trabalhadores que não são
associados a serem sócios do sindicato e terem todos
os benefícios oferecidos.

SITRO 60 ANOS AO LADO DO TRABALHADOR
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Entidade filiada à

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

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

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

Opinião
Como estão tentando matar os direitos sociais da CLT

S

omos um país com 500 anos
de história branca, aquela história contada por mãos sem
calos, sem força, acostumadas a contar riquezas. Mas ainda antes disso
já havia aqui por estas terras uma
população que bem tomava conta
das suas riquezas e que foi quase dizimada em nome de uma necessária
evolução ou crescimento.

Foto: Marcello Casal Jr/ ABr

Elevir Dionysio Neto, assessor jurídico do SITRO

Depois de não conseguirem escravizar os índios, começaram a chegar, ainda no século XV, os negros
escravizados. Era força de trabalho
necessária para construir e manter a
riqueza de pouquíssimos. Tudo sem
qualquer dignidade.
Depois de mais de trezentos anos
de escravidão negra seguiu-se um
período de escravidão não oficial.
Trabalhadores sem direitos, famintos,
classificados como sem valor... até
que as lutas incessantes oriundas
da cultura europeia imigrante, mas
sem riqueza, fez surgir uma legislação esparsa para alguns direitos
trabalhistas daqueles que estavam
efetivamente construindo o Brasil
nos séculos XIX e XX.
Finalmente em 1943 surge a CLT
– Consolidação das Leis Trabalhistas,
aproximadamente cem anos depois
da abolição da escravatura.
Isto é dito para demonstrar como a
classe que domina o capital foi rápida
em escravizar, eficiente em manter
um sistema de total exploração do
homem pelo homem, mas lenta em
aceitar uma legislação de proteção
do trabalhador. Agora novamente se
levanta esta força patronal para derrubar tais direitos consolidados.
Através da PL 4330, numa clara represália contra um momento na história em que os trabalhadores mais
humildes estão sendo prestigiados
pelo Poder Executivo, novamente os

herdeiros daqueles senhores de Engenho buscam aniquilar direitos sociais com a famigerada terceirização
da mão de obra, inclusive na atividade fim. Não nos deixemos enganar!
Essa terceirização é tão necessária
quanto foi necessário extirpar índios
ou escravizar negros. Os beneficiados serão os mesmos poucos donos
do dinheiro.
Tudo o que se lutou por décadas
para conseguir está prestes a ser aniquilado com uma ideia de terceirização que é pintada como moderna,
mas em verdade se trata do maior
retrocesso das últimas décadas.
Legislar para quem já está trabalhando como terceirizado seria uma
iniciativa louvável, mas instituir a terceirização como regra será algo nefasto. Pensemos na seguinte situação:
o trabalhador deixa de ser empregado de uma determinada empresa
para ser empregado de uma terceirizada. Isso fará com que sua mão de
obra seja explorada por aquela mes-

ma empresa anterior, mas sem que
haja vinculação direta. Vale a reflexão
de que o empregado que não acatar
qualquer ordem, ou mesmo que não
se sujeitar a um assédio, será simplesmente substituído perante a terceirizadora sem qualquer custo ou ônus.
Nenhuma empresa vai investir em
treinamento de um empregado que
não é seu e que poderá estar entregando sua mão de obra para um
concorrente logo no mês seguinte. O
trabalhador deixará de ter qualquer
valor como pessoa e passará a ser,
novamente, apenas um produtor de
riquezas, voltando ao modelo do século XV.
Novamente faço a convocação:
Não nos deixemos enganar! Não à
terceirização que pode conduzir para
uma clara redução da dignidade do
trabalhador em prol de aumento de
lucros de quem não aguenta ver a
classe baixa em ascensão.

O Breque

| Junho de 2015

3

SEDE CAMPESTRE
SITRO terá sede campestre à disposição dos associados
A chácara está passando por obras, e deverá ser liberada para uso até o início
de 2016

E

m breve os associados ao SITRO poderão desfrutar de uma
nova opção de lazer. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários adquiriu, em junho deste ano, uma chácara que será a nova
sede campestre, e será batizada como
“Chácara São Cristóvão”.
Com uma área de 43 mil metros
quadrados, a propriedade, localizada
em Campo Largo da Roseira, distrito
de São José dos Pinhais, contará com
bosque, quiosques com churrasqueiras, piscina com tobogã, campo de
futebol, lago e cancha de bocha, além
de amplo estacionamento e uma gruta, que também receberá o nome do
santo padroeiro dos motoristas.
Alguns dos atrativos já estão prontos e passarão por melhorias, como a
cancha de bocha e a gruta, que receberá uma imagem de São Cristóvão.

Outras benfeitorias ainda
serão realizadas no local,
como a construção de piscinas, estacionamento e
portal de entrada.
Os trabalhos de limpeza
do terreno já começaram,
para que as obras possam
ser iniciadas. A previsão é
de que a Chácara São Cristóvão esteja pronta para
uso dos associados entre
dezembro de 2015 e janeiro de 2016.
Por conta da nova aquisição, a parceria com o Clube
Panorâmico foi encerrada.
Algumas construções
já prontas na nova sede
campestre do SITRO: piscina,
calçamento e campo de
futebol.

Salão de festas
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Cancha de bocha

CURSOS
SiTRO oferece diversos cursos de formação profissional
gratuitos para o trabalhador
Os cursos e treinamentos são custeados pelo fundo de formação profissional.
O trabalhador só tem a ganhar.

O

SITRO tem trabalhado em benefício de seus representados
de várias maneiras; uma delas
é ofertando cursos de formação profissional totalmente gratuitos para todos
os trabalhadores. Dentre os cursos mais
procurados, estão o MOPP e atualização,
capacitação ou complementação para
transporte escolar, transporte de passageiros e transporte coletivo, que receberam, inclusive, certificação do Detran.
Os treinamentos oferecidos pela parceria entre SITRO e 4F Biosaúde (grupo
que ministra os mais de 20 cursos e treinamentos) são um sucesso e têm um
excelente retorno para os funcionários e
para o empregador. Segundo a diretora
operacional da TransIsaak, Luciane Isaak, em 2014 um motorista da empresa,
que havia recebido o treinamento de
primeiros socorros, realizou a “manobra
de heimlich” (método de desobstrução
das vias aéreas) e conseguiu socorrer
um passageiro que passou mal durante uma viagem. “Nesses momentos a
gente vê que o curso foi bem-sucedido”,
comenta Fabiano Montez, diretor geral
da 4F Biosaúde. De acordo com Armelinda Michelan, da Rimatur, o resultado
da participação de empresas e funcionários nos treinamentos é bom para os
dois lados. “Os temas objetivam a melhoria do ser humano como pessoa e como
profissional e, isto tem se refletido nos relacionamentos, na redução da rotatividade,
da incidência de acidentes, de multas, de
reclamações vindas dos clientes e do próprio trânsito”, complementa.
Para mais informações sobre os cursos e palestras, os interessados podem
entrar em contato com a Biosaúde, por
meio do telefone (41) 3039-8815, ou pelos e-mails franbiosaude@gmail.com ou
anaramos@4feventos.com.br

Treinamento de prevenção e combate a
incêndio na TransIsaak.

Aula prática do
treinamento de
prevenção e combate
a incêndio.

Aula prática de
primeiros socorros.

Confira outros cursos disponibilizados para os representados
do SITRO:
»
»
»
»
»
»
»
»

Primeiros socorros
Segurança no trabalho
DST e AIDS
Condução segura e econômica
Direção defensiva
Legislação de trânsito
Meio ambiente e cidadania
Motivação/autoestima

»
»
»
»
»

Cipa
Prevenção e combate a incêndio
Relacionamento interpessoal
Relações humanas no trabalho
Gestão de atendimento ao
cliente
» NR20
» Qualidade de serviço 5S
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ASSEMBLEiAS
Assembleia na Tecpress tem resultado
favorável para trabalhadores

Cerca de 200 motoristas da empresa Cotrans Locação de Veículos
recorreram ao SITRO no mês de abril
para pedir auxílio nos atrasos de pagamento de salários, adiantamentos,
vales transporte e refeição.

Foto: arquivo/SITRO

Motoristas da Cotrans
têm salários colocados
em dia após assembleia
de movimento de greve

Uma assembleia de movimento
de greve chegou a ser realizada na
sede do Sindicato no dia 06 daquele mês, decidindo pela paralisação,
mas a greve não aconteceu porque
a empresa efetuou os pagamentos
atrasados.
Ficou decidido, então, que a assembleia continuaria valendo caso o problema de atraso de pagamentos se
repetisse nos meses seguintes.

No dia 9 de junho foi realizada, na garagem da empresa Tecpress, em Curitiba, uma assembleia de movimento
de greve devido ao atraso do pagamento de alguns funcionários e do
pagamento parcial de outros trabalhadores. Depois da assembleia, que
decidiu pela paralisação, e da comunicação da greve, a empresa efetuou os
pagamentos.
Assim como no caso da Cotrans,
ficou decidido que a assembleia continua valendo caso o problema de
atraso de pagamentos se repita nos
próximos meses.
O secretário geral do SITRO, Jaceguai
Teixeira (de vermelho), e o assessor
jurídico do Sindicato, Elevir Dionysio
Neto, conversam com trabalhadores da
Tecpress.

Foto: arquivo/SITRO

Sitro realiza assembleia de greve dos trabalhadores da Cavo
Em março deste ano o SITRO realizou
uma assembleia com os trabalhadores
da Cavo Serviços de Saneamento para
votação de movimento de greve. Os funcionários exigiam um reajuste de 20%
nos salários e 30% no vale-refeição, mas
a proposta inicial apresentada pela empresa, em mesa redonda de negociação
realizada no SITRO com uma comissão
de motoristas da empresa, era de apenas 4%.
A paralisação teve adesão de 100%
dos funcionários, e as negociações tiveram continuidade no Tribunal Regional do Trabalho. O resultado do acordo,
aprovado pelos trabalhadores, foi um
reajuste de 10% nos pisos salariais e 16%
nos vales refeição e alimentação.
Paralisação teve adesão de 100%
dos trabalhadores.
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ATENDIMENTO
Veja o que o SITRO está fazendo pelos seus representados
Atendimentos

O

SITRO trabalha todos os dias em favor de seus milhares de
representados. Em média, passam pela nossa sede, a cada
dia, mais de 20 trabalhadores que vem fazer rescisões trabalhistas, esclarecer dúvidas ou fazer reclamações. As dúvidas mais
recorrentes são valores de pisos salariais, horas extras não pagas e
adicionais por insalubridade ou periculosidade, entre outros.
Além do atendimento presencial, o SITRO auxilia os seus representados por telefone. A cada semana são atendidas, em média, mais de
50 ligações de trabalhadores e mais de 100 ligações de empresas,
que pedem esclarecimentos de dúvidas.
O SITRO também atua em benefício de seus representados na
realização de mesas-redondas, que acontecem na sede do sindicato para solucionar eventuais problemas entre empresas e trabalhadores.

Conciliações
A Câmara de Conciliação é uma alternativa que o trabalhador tem à Justiça do
Trabalho. Nela, são realizadas conciliações
entre funcionários e empresas, como reversão de pedido de demissão, pedido de
pagamento de benefícios, entre outros.
De janeiro a junho deste ano foram realizadas 17 conciliações, todas com acordo
entre empregador e trabalhador.
As conciliações são realizadas apenas
para setores cadastrados.

A cada mês, são realizadas entre três e cinco mesas-redondas, e na maioria delas o resultado é um acordo amigável. Nos
casos de não solução, a mesa redonda acontece na Superintendência Regional do Trabalho (SRT/PR), e/ou por meio de
fiscalização feita pela SRT/PR.

Negociações
O SITRO trabalha o ano todo em negociações CCT’s (Convenções Coletivas de Trabalho) e Acordos Coletivos, buscando sempre o melhor índice de negociação em
benefício de seus representados, com ganhos reais em todas as negociações.
As negociações são feitas em benefício dos representados em diferentes funções,
por ramo de atividade da empresa. Por ano o SITRO negocia mais de 30 CCT’s e
mais de dez acordos coletivos. Acompanhe alguns dos resultados de janeiro a maio,
por ramo de atividade:
Mais informações sobre os pisos
salariais em www.sitro.com.br
Mês

Ramo de Atividade

INPC*

Negociado

Ganho real

Jan.

Industria Geral - FIEP

7,12 %

8,32 %

1,20 %

Jan.

Refeições Coletivas

7,12 %

9,30 %

2,18 %

Mar.

Guinchos

8,41 %

9,00 %

0,59 %

Mar.

Cavo

8,41 %

10,00 %

1,59 %

Mar.

ViaPlan

8,41 %

10,00 %

1,59 %

Maio

Sinfretiba

8,76 %

10,00 %

1,34 %

*INPC – Índice Nacional de Preços ao consumidor: índice de inflação
anual que regulamenta o reajuste salarial.
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SEDE DA pRAiA
Sede de praia em reformas
Central de gás vai deixar os apartamentos da sede mais cômodos e seguros

A

sede de praia do SITRO, localizada em Itapoá, Santa Catarina, está passando por obras para melhorias da sua estrutura. Começou a ser instalada em junho uma central de gás, que vai melhorar a
comodidade e garantir a segurança nos apartamentos.
A previsão é de que tudo fique pronto em novembro.

O tempo máximo de estadia é de cinco dias no período de baixa temporada (entre março e novembro) e, para
utilizar a sede de praia, o trabalhador precisa estar associado a pelo menos 90 dias antes da reserva.
Mais informações poderão ser obtidas no Sindicato, ou
pelo telefone (41) 3030-9500.

Foto: arquivo/SITRO

A sede de praia tem, no total, 20 apartamentos amplos, salão de festas e eventos, cozinha completa e es-

tacionamento fechado, e um de seus principais atrativos é estar situada a poucos metros do mar.

Se você ainda não é sócio, saiba como se associar ao SiTRO
Para tornar-se sócio do SITRO e poder usufruir dos
atrativos que o Sindicato oferece, basta comparecer à
sede do sindicato levando os seguintes documentos:
- CTPS (carteira de trabalho)
- RG
- CPF
- Endereço
- Uma foto 3x4
Caso o trabalhador não tenha tempo para comparecer ao SITRO, pode ligar e solicitar o Manual do Sócio.
A taxa associativa é de R$ 80,00 mensais, e o trabalhador SÓCIO passa a ter direito aos seguintes benefícios e descontos nas parcerias feitas pelo SITRO:
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Benefícios:
- Sede de praia (Itapoá – SC)
- Plano odontológico
- Lazer e recreação (chácara, EM BREVE)
- Assistência jurídica (trabalhista e previdenciária)
- Assistência trabalhista (reposição, orientação e fiscalização)
Parcerias:
- SEST SENAT
- Centro Universitário Uninter
- Universal Saúde
Entre em contato e saiba mais: (41) 3030-9500

