
UM ANO DE CONQUISTAS!
Deixando a pandemia para trás, neste ano pudemos conquistar os devidos reajustes à categoria, recompondo a inflação 

e alcançando ganhos reais. Junto das vitórias econômicas, retomamos a realização das nossas confraternizações, dando 

nova vida à Sede Campestre com a realização de dois torneios esportivos. Para 2023, as perspectivas são ainda melhores. 

Que o novo ano nos traga ainda mais conquistas e alegrias! Um feliz 2023 a todos!  Páginas 2 e 3. 

Sindicato dos Motoristas Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em
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Confira o funcionamento 
da Sede neste fim de ano e 
os novos valores.
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UM ANO DE CONQUISTAS. Superando os anos pandêmicos, em 2022 os trabalhadores puderam voltar a conquistar e comemorar suas vitórias.

Relembre os torneios, as 
lutas e conquistas que 
tivemos neste ano.

 Páginas 2 e 3
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Relembre as conq
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Em 2023, continuar a 
luta por melhorias 
para os trabalhadores 
e reconstruir o Brasil!

Companheiros, chegado o fim de 2022,  
é motivo de grande alegria ver o quanto 
a categoria conquistou junto da diretoria 
neste ano.

Após dura luta para garantir aos tra-
balhadores seus direitos básicos durante 
a pandemia e, principalmente, condições 
para que pudessemos execer nossa profis-
são com segurança, em 2022 retomamos 
as negociações coletivas, conquistando 
pautas econômicas e melhores condições 
de trabalho.

Saímos vitoriosos das negociações com 
as empresas, obtendo reajustes acima da 
inflação em um período onde muitas con-
tratantes sequer topavam negociar; au-
mentos no V.A e demais direitos e retorno 
do PLR.

Para coroar tais conquistas, pudemos 
realizar dois torneios da categoria, come-
morando entre familiares e amigos esse 
novo período que se desenhava. 

Trazendo também ares de esperança, 
tivemos nas eleições presidenciais a elei-
ção de um novo governo, mais próximo 
dos trabalhadores e disposto a negociar. 

Por essas e outras, companheiros, dei-
xo aqui meus votos de esperança para um 
2023 repleto de conquistas para os traba-
lhadores e muita prosperidade.

Um ótimo fim de ano a todos!

Ronaldo José da Silva
presidente do Sinttromar

vídeo do torneio

Filme para toda a família

Quem não lembra do clássico de natal “Um 
Herói de Brinquedo”? Com o  ator  Ar-
nold Schwarzenegger, o filme conta a his-
tória de um pai que, após perder um im-
portante momento da vida de seu filho, 
decide recompensá-lo  com o brinquedo 
mais cobiçado do Natal. Contudo, o brin-
quedo se esgota e aí começa toda a trama. 
Para quem tem filhos pequenos ou 
mesmo para quem ainda não assis-
tiu a esse clássico, fica a recomendação!

Ainda em fevereiro, parte 
da Diretoria do Sinttro-
mar esteve reunida com 

Gilberto Purpur, da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, e com o 
vereador Mário Verri (PT) para 
retomar a discussão acerca dos 
subsídios dados às empresas e a 
luta pelos direitos dos trabalha-
dores, entre eles os reajustes e o 
pega único. 

No dia 13 de fevereiro, o 
Sindicato dos Motoristas 
Condutores de Veículos 

Rodoviários e Trabalhadores em 
Empresas de Transporte de Car-
gas, Passageiros Urbanos, Moto-
ristas, Cobradores de Linhas In-
termunicipais, Interestadual e de 
Turismo e Anexos de Maringá, ou 
simplesmente SINTTROMAR, 
completou 59 anos de existência! 
Nesses quase 60 anos de luta, o 
SINTTROMAR construiu uma 
bela trajetória, sobrevivendo à 
ditadura militar e ao Ato Institu-
cional nº 5 (AI-5), que cassou os 
mínimos direitos democráticos.

Hoje, já maduro, o sindicato 
colhe os frutos de sua per-
sistência, atuando ao lado 

dos trabalhadores em mais de 55 
municípios no nosso Paraná.

Em março, a diretoria con-
vocou Assembleia para os 
trabalhadores da TCCC e 

CV votarem, entre vários itens, 
a renovação do acordo coletivo 
2022/2023 e o reajuste salarial no 
piso. No mesmo mês, foi realiza-
do em parceria com a UniCesu-
mar uma atividade de celebração 
do 8 de Março, Dia da Mulher. 
Nele, as homenageadas do dia 
receberam design de sobrancelha 
e outros presentinhos, lembrando 
o quão especiais elas são.

No mesmo mês, por conta 
das enormes arbitrarieda-
des cometidas pela justiça 

do estado do Maranhão contra 
os companheiros rodoviários lá 
em luta, o SINTTROMAR foi a 
público manifestar seu repúdio a 
tais acontecimento e também seu 
total apoio aos trabalhadores da 
cidade de São Luís, que brava-
mente lutavam por condições de 
vida e dignidade.

Em abril, o sindicato fechou 
parceria com a Rede Cross 
- Hospital Dia. A rede 

oferece atendimento especiali-
zado em diversas áreas, além de 
plantão médico e exames raio-x, 
ultrassom e muito mais.

Ainda em abril, começaram 
os preparativos para o 
grande Torneio do Traba-

lhador!

No ano de 2022, a 
diretoria trabalhou 
arduamente desde o 
início para conseguir 
reajustes dignos à 
categoria e promover 
ações comemorativas.

 Parceria com a Rede Cross - Hospital Dia
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Sindicato oferece assessoria jurídica

Comemoração do 8 de Março

59 anos de Sinttromar

Foto: Arquivo SinttromAr

CHarGe

Fonte: reprodução

entreteniMento



Dezembro de 2022 3 nº  11

uistas de 2022!
No dia 1 de maio, os traba-

lhadores de todo o mundo 
celebram o Dia Internacio-

nal do Trabalhador, data em que 
rememora-se as lutas da classe, 
suas conquistas e importância para 
toda a sociedade.

Na data, o Sinttromar, 
comemorou com uma 
nova edição do Torneio 

do Trabalhador, no qual nossos 
companheiros e amigos puderem 
confraterzinar através do esporte e 
reunir suas famílias num espírito 
de paz e felicidade, rompendo um 
longo período sem festividades 
por conta da pandemia.

Sem jamais esquecer da 
luta econômica, a diretoria 
avançou em maio e junho 

na conquista dos reajustes para 
os trabalhadores de Cianorte, 
aprovando reajuste de 12.47% na 
Avenorte e 12% no piso e de 25% 
no vale-alimentação na Viação 
Cianorte.

Após meses de negociações, 
chegou-se a um acordo 
com as empresas TCCC e 

CV, definindo por um reajuste de 
12.7% (valor acima do INPC!) e 
reajustes na gratificação de fun-
ção, V.A. e o retorno do PLR.

Continuando as negociações, 
alcançou-se reajustes para 
os trabalhadores da GTFoo-

ds e da Viação Real, com 12.14% 
no piso, diária e V.A, e 14.53% no 
piso e salário, respectivamente.

Em agosto, os trabalhadores 
da Votorantim Cimentos 
(Engemix) aprovaram a 

proposta de reajuste de 11.90% no 
salários e 28.93% no vale alimen-
tação por unanimidade.

Atendendo à demanda da 
categoria perante o enorme 
sucesso que foi o Torneio 

do Trabalhador, no dia 11 de se-
tembro foi realizado o Torneio dos 
Rodoviários.

Mais uma vez, os traba-
lhadores e seus amigos 
e familiares puderem des-

frutar da sede campestre em um 
momento de desporto e confrater-
nização, celebrando as conquistas 
alcançadas nos meses anteriores.

Sem dúvida, o ano de 2022 
veio para deixar no passado 
todas as dificuldades e sofri-

mento que a pandemia trouxe. As 
diversas vitórias obtidas com du-
ras negociações encabeçadas pela 
diretoria e apoiadas pela categoria 
demonstraram mais uma vez a 
força dos rodoviários, trabalhado-
res que exercem um ofício funda-
mental à sociedade, que puderam 
comprovar isso na prática durante 
a pandemia e, após muito esforço 
e dedicação, reconquistaram na 
prática seu reconhecimento. 
Que venha 2023 e com ele muitas 
novas vitórias! 
Rodoviários na luta!

Nota de repúdioFALA, EMERSON!

Fotos: Arquivo sinttromAr

  Torneio do Trabalhador marcou o 1º de Maio

  Negociação com a GTFoods após meses de persistência

Nesse ano de lutas, 
conquistamos melhorias 
aos trabalhadores em 
diversas áreas!

Retrospectiva e 
perspectiva de luta!

Emerson Viana da Silva
vice-presidente do Sinttromar

Em 2022, travamos várias batalhas e obtive-
mos muitas vitórias nas negociações coleti-
vas. 
Também na política nacional, o Sinttromar 
foi ativo. Os enfrentamentos em relação ao 
processo eleitoral, a necessidade de lutar por 
uma mudança no sistema de governo esta-
dual e federal, tanto para presidente quanto 
para deputado, dada a importância que tem 
aos trabalhadores a superação dos pontos 
prejudiciais da reforma trabalhista, impul-
sionou a diretoria nessa dura luta. 
Felizmente, nosso esforço foi recompensado. 
Hoje, temos a felicidade de ter um membro 
do nosso departamento jurídico, o professor 
e advogado Sandro Lunard, como membro 
do grupo de transição, que estará discutindo 
e sugerindo o texto para alteração dos pontos 
da reforma trabalhista que mais impactam 
negativamente na vida dos trabalhadores. 
Assim, agradeço aos companheiros que 
apoiam o sindicato e, em 2023, afirmo que 
o Sinttromar e toda sua diretoria estarão no-
vamente firmes na luta, de forma combativa, 
para defender de forma intransigente os di-
reitos dos trabalhadores.
Feliz natal e feliz fim de ano a todos! 

SOLidARiEdAdE

É com muito pesar que comunicamos o fa-
lecimento do nosso grande irmão radialis-
ta Oliveira Junior, o Espetão.
Após 10 anos lutando contra um câncer, o 
companheiro veio a falecer no dia 11, aos 
seus 66 anos. Ele estava na residência de 
uma filha em Ubiratã, onde foi velado na 
Capela da Funerária Bom Jesus. 
Espetão acompanhava as atividades do 
Sinttromar e esteve presente narrando 
nosso Torneio dos Trabalhadores deste 
ano. Sem dúvida, o companheiro deixará 
muita saudade, tanto em familiares, ami-
gos, quanto em todos aqueles que admira-
vam seu trabalho.
A diretoria deixa aqui suas condolências 
à família e amigos e deseja a todos muita 
força nesse triste momento.



Arte: GAbriel rAmos 

Para melhor atender a todos, neste fim de ano a Sede 
funcionará com horário especial.

Confira os dias e horários de 
funcionamento da Sede.
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Atenção, motorista. Neste fim de ano o 
sindicato estará fechado para cumprimento 
das férias coletivas.

errata

Visando garantir o bom funcionamen-
to da Sede e o lazer dos sócios e seus 
acompanhantes, a partir de 2023, a 
utilização das piscinas, dos quiosques 
e dos campos de futebol terá novos va-
lores e regras.
Fique atento e compartilhe a informa-
ção com seus colegas!

eXPeDIeNte
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Entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 
08 de janeiro de 2023, o sindicato esta-
rá fechado em razão das férias coletivas.
A diretoria do Sinttromar deseja a todos os tra-
balhadores um excelente fim de ano, repleto 
de alegria e paz para seus amigos e familiares. 
Que todos tenham um natal e um ano novo aben-
çoadas e possamos entrar em 2023 com o pé 
direito, deixando para trás todo o triste passado 
da pandemia e construindo tempos melhores.

Rodoviários na luta!

SeDe CaMPeStre


