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Estes são alguns direitos que a empresa quer tirar da gente!

Sinttromar garante na Justiça discussão
do dissídio coletivo para a data-base dos
trabalhadores da TCCC e Cidade Verde

Sindicato dos Motoristas Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Empresas de Transporte de Cargas,
Passageiros Urbanos, Motoristas, Cobradores de Linhas Intermunicipais, Interestadual e de Turismo e Anexos de Maringá
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Abertura das negociações salariais; Estas são as pautas defendidas pelo sindicato
na Campanha Salarial. A empresa, porém, tem
feito de tudo para retirar direitos na data-base
da categoria, com o argumento de que não tem
como manter os benefícios conquistados pelos
trabalhadores ao longo dos anos. O Sinttromar
tem lutado, inclusive na Justiça, para que os
motoristas não tenham nenhuma perda!

Renovação do ACT com todos os direitos;

Garantia do pagamento do PLR;

Melhorias nas condições de saúde
e segurança da categoria.

Os dois principais índices inflacionários fecharam fevereiro, 
segundo o Dieese, em 4,01% (IPCA) e 3,92% (INPC), mas todo 
mundo sabe que a inflação da comida, do gás e do combus�vel 
foram muito maiores que isso. Precisamos de aumento real.

Aumento
real

Dissídio

Atenção

Sonho an�go da categoria, a chamada “pegada única” nos 
sábados, domingos e feriados agora é realidade, permi�ndo 
que os trabalhadores passem mais tempo com suas famílias. 
Só com um sindicato forte é possível manter essa conquista.

Só uma
pegada

O �quete mensal de R$ 84 (líquido) foi conquistado, há 
alguns anos, para os trabalhadores da TCCC e Cidade Verde. 
Na data-base, o Sin�romar busca melhorar o valor e 
estender esse bene�cio a trabalhadores de outras empresas.

Vale
alimentação

A Par�cipação nos Lucros e/ou Resultados só foi possível 
graças à união dos motoristas na greve de 2016. São duas 
parcelas anuais no valor de R$ 992,72. Vamos lutar na 
data-base para que o pagamento do PLR seja man�do.

PLR

Contra a vontade da TCCC,
a audiência de conciliação do
dissídio coletivo, obtida pelo
Sinttromar, será realizada
dia 23 de julho na Justiça
do Trabalho.

A luta por direitos só ocorre
porque o Sinttromar não está
na mão de uma chapa dos
patrões. Esses benefícios ao
lado só existem graças a um
sindicato dos trabalhadores.


