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Exame toxicológico:
a quem interessa?

O SITRO está de olho na empresa
Habitual, que deixou de pagar
salários. Saiba mais na página 3

SITRO notifica empresa Kaissara
sobre irregularidades. Leia mais
na página 7

pg. 04 e 05

SITRO participa de audiência
pública da coleta de lixo. Veja
mais detalhes na pagina 7

EDITORIAL
Presidente do Sitro
Moacir Ribas Czeck

Entidade filiada à

Palavra do presidente
Companheiros de luta e de uma vida dedicada ao
volante na condução de vidas e bens, os tempos estão
sombrios!
Na forma como prenunciamos na edição anterior,
de um lado parece que alguns estão querendo a volta
de limitações para a atividade sindical, enquanto outros
já se empolgaram com o golpe que está sendo perpetrado contra a democracia que elegeu uma presidente
pelo partido dos trabalhadores e acham que já podem
voltar para as épocas negras da história contra trabalhadores e entidades sindicais.
Nada diferente disso pode justificar que uma empresa do setor de Fretamento com centenas de empregados tenha desafiado a autonomia e liberdade sindical
do SITRO e colocado um cabresto em seus funcionários para exercer um direito de oposição totalmente vazio. Absurdo foi que ordenou até que os empregados
fossem conduzidos até o sindicato em grupos com os
próprios veículos da empresa para fazer uma oposição
a contribuição que não é cobrada de não associados.
Não fosse o bastante, ousaram cancelar curso de formação, o que é inadmissível. Mas a reação da entidade
lutadora foi imediata e à altura, fazendo com que a empresa fosse chamada em processo de mediação perante o Ministério Público e admitisse seus equívocos.
Aqui não se admite hoje, nem se admitiu ontem ou
se admitirá amanhã qualquer ingerência patronal, aqui
é a casa dos trabalhadores e nossos olhares são voltados exclusivamente para vocês!
Lembrem-se de apoiar seu sindicato porque assim
seremos cada vez mais fortes!

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, Entrada 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

Curta a página do SITRO
no Facebook e fique por
dentro das novidades!
www.facebook.com/SitroPR
Expediente
Produzido pela agência Aifra
www.aifra.com.br
atendimento@aifra.com.br
Jornalista responsável:
Franciane Bubniak (SRTE 10360/PR)
Jornalista:
Raíssa Domingues

Moacir Ribas Czeck
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Opinião

A terceirização que precariza
Elevir Dionysio Neto, assessor jurídico do SITRO

A

s canções populares e nem
tão modernas dizem que “o
Brasil é o país do futuro”, ou
que “moro, num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”.
Eu sempre quis acreditar nessas assertivas, mas acho que não dá mais
para manter a ilusão.
De fato, o que se pode ver de perto
é que o Brasil é um país que se recusa
a crescer com dignidade, inveja outros
países que têm orgulho em buscar
apenas o lucro, sem preocupação com
condições sociais e, no fundo, bem no
fundo, parece sentir saudades da época em que era um país escravocrata.
Uma fração da classe empresarial
não consegue aceitar que seus empregados tenham condições dignas de
trabalho e que exista uma legislação
protetiva dos direitos obreiros. Em seu
íntimo acham que são melhores do
que seus empregados e que merecem
melhores considerações porque carregam o Brasil nas costas e lutam contra
todas as adversidades. Esquecem que
o risco da atividade econômica é seu
encargo por definição legal do artigo
2º da CLT.

senão as atividades secundárias. No
entanto, a tramitação da PEC (proposta
de emenda constitucional) 4330, está
ampliando a terceirização e, antes de
ser finalmente aprovada, já está precarizando as relações de trabalho.

Assumir os riscos da atividade econômica deveria ser algo incorporado
na classe patronal, mas não é. Querem o lucro crescente, querem que
seus empregados sejam eternamente
agradecidos pela oportunidade de emprego, por receberem salário em dia,
como se esses elementos não fossem
meras obrigações do empregador.

Nesta onda existem tomadores de
serviços que, não querendo riscos da
atividade sob o aspecto trabalhista,
contratam empresas terceirizadas, mas
o fazem sempre baseados no menor
preço. Afinal, o que importa é economizar para não ter que mexer no cofre
que foi abastecido em outros períodos.
Desgraçadamente, o menor preço implica, como regra, desatendimento a direitos trabalhistas elementares como o
cumprimento de piso salarial convencionado e a falta de garantias de pagamento para os trabalhadores quando o
tomador do serviço não efetua o pagamento pontual.

E como em tempos de menor volume na economia os lucros arrefecem,
ao invés de assumir os ônus da atividade pensam logo em cortas as despesas com a mão de obra empregada
e daí surge a ideia da malfadada terceirização. Não poderia, jamais, uma atividade fim da empresa ser terceirizada,

O exemplo mais atual de tal prática
na base do SITRO, está acontecendo
com a empresa Habitual, que era prestadora de serviços para a UFPR, UTFPR
E ITFPR, mesmo sendo uma empresa
Eireli (empresa individual e responsabilidade limitada), e que por não receber
alguma parte dos valores de seu con-

trato simplesmente deixou de pagar
salários, acabou perdendo o contrato,
demitiu seus empregados e não quita
verbas rescisórias. O SITRO está cuidando desta situação atentamente há
mais de 40 dias, mas a preocupação
reside exatamente na questão da terceirização que precariza as relações.
Tanto quanto uma empresa opte
por contratar outra para prestar um
serviço que é de sua atividade, pensando apenas em reduzir custos, é certo
que estaremos diante da precarização
e teremos nosso nariz apontado para
o passado em que os trabalhadores
eram comercializados sem direitos. A
Justiça do Trabalho no Paraná, o Ministério Público do Paraná, os Sindicatos
em geral e as Centrais Sindicais são
críticos ferrenhos da terceirização porque sabem o mal que causam aos trabalhadores, retirando-lhes a dignidade,
o sustendo e a saúde. Por que então
continuamos nesta linha?
Talvez seja porque, sem muito perceber, os próprios empregados estão
dando suporte para aqueles que têm
saudades do século XIX e da década
de 60 do século passado.
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EXAME TOXICOLÓGICO

Motorista, entenda mais sobre o
exame toxicológico
Raíssa Domingues

M

ais uma vez a lei beneficia apenas o empregador e não pensa no motorista. A partir de março deste ano, em cumprimento a nova Resolução 583 do Conselho Nacional de Transito (Contran),
todos os motoristas habilitados nas categorias C, D e
E que forem fazer a renovação da CNH e também os
novos candidatos a essas categorias deverão, além
do já tradicional exame de aptidão física e mental,
entregar o exame toxicológico feito em um laboratório credenciado. A nova medida é vista como
equivocada e discriminatória pelo SITRO porque
contém uma série de problemas que não foram
respondidos.
“Nós rodoviários, sindicato e federação, somos
contrários a essa lei em quase todos os aspectos e
não vemos com bons olhos esse exame porque ele
discrimina os trabalhadores, impõe regras apenas para
uma parte dos motoristas, tem uma janela de detecção
muito grande que pode abranger férias, feriados e finais
de semana e porque o trabalhador é obrigado a pagar o
exame para não perder a carteira e, consequentemente,
o emprego”, diz Elevir Neto, assessor jurídico SITRO
Para Gustavo Fatori, chefe da Divisão Médica e Psicológica do Detran no Paraná, que essa medida visa minimizar os muitos acidentes que se dão em decorrência
da utilização de drogas e direção. A longo prazo o ideal
é reduzir expressivamente o número de acidentes nas
estradas envolvendo as categorias de motoristas do
transporte rodoviário coletivo e de cargas. Mas esse argumento é questionado pelos rodoviários que, através
da FETROPAR, já ingressaram com uma medida que
propõe uma ação de discussão de inconstitucionalidade desse artigo da lei junto ao Supremo Tribunal Federal
e que além de ressaltar as principais incoerências da lei,
ainda questiona essa imposição que em menos de dois
meses lucrou mais de 11 milhões de reais.
Para o assessor jurídico do SITRO, Elevir Neto, essa
medida não resolve o problema dos acidentes nas estradas, apenas culpa os trabalhadores rodoviários pelos
acidentes e beneficia apenas embarcadores e empregadores de modo geral.
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Com funciona o exame?
O exame é feito através de amostras de cabelos ou
pelos do motorista, sendo esse tipo de exame o mais
eficiente para detectar o uso de substâncias. É necessário que a análise detecte o uso de substâncias psicoativas de no mínimo 90 dias retroativos, por isso
só é valido se feito em um laboratório credenciado ao
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Sua
validade é de 60 dias contatos a partir da coleta da
amostra.
O laudo do exame deve ser apresentado ao médico
credenciado do Detran no dia do exame de aptidão
física e mental. Por isso, a assessoria jurídica do SITRO
orienta os motoristas a darem entrada na renovação
da CNH pelo menos três meses antes do vencimento
por conta dos prazos e procurar o laboratório para o
exame toxicológico com antecedência, pois os preços
para o exame variam de acordo com o local.

Quais substâncias são
detectadas no exame
toxicológico?
Os laboratórios credenciados devem se basear na Portaria n°116 do Ministério do Trabalho que determina o mínimo de substâncias
que o exame deve detectar. São essas: maconha e derivados, cocaína, crack, merla, anfetaminas e metanfetaminas, “ecstasy”, opiáceos
(incluindo a codeína, morfina e heroína) e a
anfepramona, o femproporex e o mazindol,
comuns em remédios para emagrecimento,
porém proibidos pela Anvisa.
O chefe da Divisão Médica e Psicológica do
Detran no Paraná, Gustavo Fatori, explica que
o medicamento Tilex, por exemplo, é muito
usado para dores sendo encontrado facilmente em farmácias, porém, contém uma substância classificada como opiáceo, o que faria
com que o motorista fosse reprovado no exame. Nesse caso, o condutor pode apresentar
uma contraprova diretamente no laboratório
mostrando que por determinação médica fez
ou faz uso desse medicamento.
Segundo Fatori, o Detran não influencia no
valor do exame e a determinação do preço é
feita pelo próprio laboratório. Sr. Vitor, que trabalha a muitos anos como motorista, sugere
que o Detran torne o exame acessível ou que
possibilite a realização em clínicas conveniadas aos planos de saúde. Algumas empresas
já têm pensado em alternativas para apoiar os
motoristas caso haja outras opções para a realização do exame futuramente.
O SITRO está à disposição para esclarecer
dúvidas, entre em contato!

Passo a passo
1. Fazer o exame toxicológico em um laboratório credenciado pelo Detran;
2. Com o resultado, o motorista pode dar entrada no
processo de renovação ou obtenção da CNH. É
preciso agendar e realizar o exame de aptidão física e mental apresentando o resultado do exame
toxicológico para análise do médico credenciado
do Detran;
3. Estando apto, a CNH será entregue dentro do prazo de dez dias úteis;
4. Se o motorista for reprovado no exame toxicológico, também será reprovado no exame de aptidão
física e mental e pode optar pelo rebaixamento de
sua categoria ou aguardar o prazo de 90 dias para
realizar um novo exame, tendo que pagar novamente todas as taxas.
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NOTÍCIAS

Sede campestre liberada para os
sócios a partir de setembro

A

sede campestre do SITRO, a Chácara São Cristóvão, vem passando por
benfeitorias e estará aberta para uso
dos sócios a partir do mês de agosto. Dois
quiosques já foram construídos e estão em
fase de acabamento. Eles estão equipados
com churrasqueira, pia, mesa e bancos, e estão localizados em meio ao bosque.
Para desfrutar da sede campestre, o sócio
deverá fazer a reserva diretamente no sindicato, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às
12h, ou das 13h30 às 17h.
A chácara tem área de 43 mil metros quadrados e está localizada em São José dos
Pinhais, no distrito de Contenda.
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NOTÍCIAS

Auxílio doença: quem tem direito?
Raíssa Domingues

A

Previdência Social disponibiliza
aos trabalhadores um auxílio
em caso de doenças que necessitem de afastamento do trabalho
por mais de 15 dias corridos ou intercalados dentro do prazo de 60 dias. Para
ter direito ao benefício é necessário ter
no mínimo um ano de contribuição no
INSS e passar por uma perícia médica
que comprove a incapacidade de retorno às atividades.
O requerimento do auxílio-doença
pode ser feito pelo beneficiário ou pela
empresa contratante diretamente no
site da Previdência Social (http://www.
previdencia.gov.br). O valor pago corresponde a 91% do salário-de-benefício, que é baseado por um cálculo da
média dos maiores salários de contribuição. Se o pedido for feito após 30
dias de afastamento, o INSS não se
responsabiliza pelo pagamento de valores retroativos. Quando o segurado
estiver apto para o retorno ao trabalho,
o benefício é cancelado.

Há algumas doenças previstas
em Lei que ao serem comprovadas após medicina especializada dispensam a carência de 12
meses de contribuição e dão
direito ao benefício. São elas:
»» AIDS;
»» câncer;
»» tuberculose ativa;
»» doença de Parkinson;
»» hanseníase;
»» alienação mental;
»» cegueira;
»» paralisia irreversível e incapacitante;
»» doenças cardíacas graves;
»» espondiloartrose anquilosante;
»» doenças graves nos rins;
»» estado avançado de doença de Paget;
»» contaminação por radiação.;

SITRO participa de audiência
pública da coleta de lixo
No dia 16 de agosto o SITRO participou da Audiência Pública sobre o Projeto de Parceria Público
Privada para os serviços públicos de limpeza urbana e coleta e transporte de resíduos sólidos que
ocorreu no Auditório do Mercado de Orgânicos,
em Curitiba.
Nosso objetivo no ato foi exclusivamente levar a
palavra de atenção para os direitos que foram conquistados pelos trabalhadores da Cavo nos últimos
anos e que estão expressos em acordo coletivo de
trabalho, que reflete bons e diferenciados direitos
oriundos de procedimentos de árdua negociação
e greves.
Não aceitaremos a perda de remuneração digna,
de pagamento de VA e VR, de um PLR, de seguro
de vida diferenciado, de complementação de auxílio doença, prêmio performance, entre outros.

A vergonhosa situação da Itapemirim
Empresa que já foi líder nacional no segmento de transporte rodoviário interestadual, a empresa Itapemirim se
deixou levar para o fundo do poço em função de desastrosa administração dos últimos anos. Entrou em processo de recuperação judicial para evitar a falência, mas não
tomou nenhuma medida correta para proteger seu maior
patrimônio: os empregados.
Transferiu linhas para a empresa Kaissara mediante autorização da resolução 4662 da ANTTT em abril de 2015, mas
a nova empresa está no mesmo caminho de não pagamento de salários, de não recolhimento de FGTS e outras irregularidades.
Depois de inúmeras tentativas de resolver o problema
consensualmente, o SITRO notificou a empresa para que
comprove regularidade sob pena de ingresso de demanda judicial. Estamos fazendo nossa parte, mas precisamos
contar com o apoio e força dos trabalhadores na base!
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SÓCIO
Ainda não é sócio? Saiba
como se associar e ser
beneficiado
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 ficha de sócio.
O valor mensal de desconto em folha para ser
sócio do SITRO é de 3% do piso salarial (piso base)
mais 1% de contribuição assistencial.
Sendo sócio você passa a ter direito aos benefícios do sindicato e ganha descontos nas parcerias
que o SITRO faz sempre pensando no trabalhador.
Confira:

8

O BREQUE

Benefícios:
»» Sede de praia (Itapoá – SC)
»» Sede campestre (São José dos Pinhais - PR)
»» 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

