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NOTA PÚBLICA DE ESCLARECIMENTO 

(Possível Greve dos Caminhoneiros Autônomos) 

 

 

 

 

 

 

O SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU E 

REGIÃO - SINDIFOZ, entidade sindical que representa os interesses dos empresários do 

setor de transporte de cargas de Foz do Iguaçu e região, na forma de sua Carta Sindical e 

da Constituição Federal, artigo 8º, III, vem, publicamente, se manifestar sobre os rumores 

de greve dos caminhoneiros, na forma que se segue: 

I. O SINDIFOZ atua na representação da classe empresarial, não possuindo 

relação direta ou representatividade da categoria de caminhoneiros autônomos; 

II. Contudo, sabe-se que existe movimento tendente a deflagração de greve, 

ocorrendo de forma descentralizada, apoiado por uma pequena minoria de 

caminhoneiros autônomos, sem a legitimidade para representar a totalidade da 

respeitável categoria; 

III. O momento vivenciado pelos brasileiros, com o enfrentamento à pandemia 

de COVID-19 exige um comprometimento da população com relação a manutenção dos 

protocolos de saúde e segurança, devendo-se evitar ações que gerem aglomeramento de 

pessoas; 
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IV. Por fim, o setor de transporte detém condição de serviço essencial à 

manutenção do abastecimento das cidades, além do importante papel logístico na 

distribuição de insumos médicos e da esperada vacina contra o vírus; qualquer 

movimento no sentido de paralização vai na contramão do bom senso necessário. 

Destaca-se que o SINDIFOZ não adentra na esfera de legalidade e/ou legitimidade 

da paralização idealizada pelo grupo insatisfeito, contudo rechaça de forma categórica a 

realização de qualquer ato de paralisação neste momento, reforçando a necessidade do 

fortalecimento do diálogo com as entidades governamentais e, sobretudo, o senso de 

coletividade para garantia da ordem social e do bem comum. 

Atenciosamente, 

 

CELSO ANTÔNIO GALLEGARIO 

Presidente do SINDIFOZ 

 

 

 


