Esta edição traz uma lista com
dicas de prevenção à covid-19.
Não basta só usar máscara e
luvas, tem de lavar as mãos
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com frequência.

ALDEMIR DE MORAES / PMM

O Procon multou a TCCC em
R$ 444 mil por superlotação
e aglomeração nas ﬁlas, o que
eleva o risco de contágio pelo
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coronavírus.
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NA LUTA CONTRA A COVID
Apesar de ter fechado as portas para
o atendimento ao público, por força
de decreto, o Sinttromar não parou
durante a pandemia do coronavírus
JOSÉ CARLOS EUGÊNIO / SINTTROMAR

Sindicato garantiu EPIs aos motoristas.
No caso da TCCC e da Cidade Verde, foi
preciso entrar na Justiça por máscaras,
luvas e álcool em gel. Páginas 2 a 4
LUIZ FERNANDO CARDOSO / SINTTROMAR

LUIZ FERNANDO CARDOSO / SINTTROMAR

DENISE ALEIXO AGUILAR / SINTTROMAR

ACIMA. Da esq. para dir.,
visita de dirigente na base
para fiscalizar uso de EPI;
ofício entregue às empresas TCCC e Cidade Verde;
e votação do ACT para
o período da pandemia

AO LADO. O presidente
Ronaldo da Silva e outros
dirigentes do Sinttromar
em videoconferência sobre
condições de trabalho

Fala Presidente! A vida
vem em primeiro lugar. Em
seguida, vem a luta pelos
Página 2
empregos.
ARQUIVO/SINTTROMAR

Trabalhadores da Brasil
Sul e Viação Garcia
aprovam acordo coletivo
Pág. 4
em assembleia.

Torneio do Dia do
Trabalhador precisou
ser adiado por causa da
Página 4
covid-19.

fala presidente

Sindicatos têm um
papel importante
na defesa dos
empregos na crise
RONALDO JOSÉ DA SILVA
presidente do Sinttromar

No momento em que escrevi a coluna desta edição, o número de mortes
pelo novo coronavírus (covid-19) no
Brasil se aproximavava de 12 mil, com
mais de 170 mil casos conﬁrmados. Todas essas vítimas fatais eram amadas
por alguém.
É impossível não se sensibilizar
diante de tantas mortes. Em primeiro
lugar deve vir a preservação da vida.
De nada adianta falar em emprego se
não estivermos vivos para ter um. Em
seguida, vem a manutenção dos empregos e a luta em defesa dos trabalhadores. É aí que entram os sindicatos.
Numa situação de normalidade, a
redução de salário pelos patrões – que
obtêm seus lucros por meio da força
de trabalho (a chamada mais valia) – é
inadmissível. Porém, estamos diante de
uma crise sem precedentes. Ninguém
vivo no mundo passou por algo semelhante ao que enfrentamos agora.
Por isso, o Sinttromar tem se pautado pela razoabilidade. Diante das danosas medidas provisórias editadas pelo
governo federal, o sindicato tem procurado ﬁrmar acordos coletivos (ACTs)
menos prejudiciais para a categoria,
como ocorrido no caso da TCCC, Cidade
Verde, Viação Garcia e Brasil Sul. Nesta
pandemia, vamos lutar pelos empregos.
Vamos vencer juntos esta crise.
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Sindicato e empresas
ﬁrmam termo sobre EPIs
ARTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO / SINTTROMAR

Acordo assinado
na Semob deﬁniu
regras para o
fornecimento de
máscaras, luvas e
álcool em gel 70°

Motorista, durante o trabalho, não
deixe de usar a máscara fornecida
pela empresa. Esse EPI aumenta a
proteção contra a covid-19. Utilize
conforme as recomendações.
Não se esqueça de usar, com
frequência, o álcool em gel 70%.
Faça a devida higienização, é
para a sua saúde e da sua família.

a

pós perder uma disputa judicial para o Sinttromar,
e com receio de tomar
uma multa de R$ 1.000 por dia
para cada trabalhador, as empresas TCCC (transporte urbano) e
Cidade Verde (metropolitano) se
viram obrigadas a negociar com
o sindicato. Em pauta estava o
fornecimento de equipamentos de
proteção individual (EPIs) aos trabalhadores durante a pandemia.
O acordo sobre os EPIs foi
ﬁrmado entre o Sinttromar e as
empresas, no dia 6 de abril, em
reunião na Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). No termo
de ajustamento, as empresas se
comprometeram a:
Disponibilizar álcool em gel
70° durante a jornada de trabalho;
Entregar um par de luvas
reutilizável para cada empregado,
repondo sempre que necessário;
Fornecer máscaras, que passaram a ser obrigatórias por força
de decreto municipal;
Manter o fornecimento de
EPIs enquanto a utilização for
recomendada pelo Ministério da
Saúde;
Orientar os trabalhadores
sobre a importância da utilização
dos EPIs, ﬁscalizando e exigindo
seu uso, com adoção de medidas
disciplinares no caso de desobediência à determinação;
Manter a rotina de higienização dos veículos nos pontos de
contato por motoristas e usuários;
Comunicar o sindicato e a
Semob para avaliação de novas
deliberações no caso de inexistência de fornecedores dos EPIs,
em quantidades pactuadas, com a
comprovação da falta dos produtos no mercado.

ORIENTAÇÕES
No acordo, o Sinttromar se
comprometeu a apoiar na orientação dos trabalhadores sobre a
importância do uso dos EPIs. Isso
tem ocorrido tanto nas visitas dos
dirigentes à base como nas artes
elaboradas pelo sindicato (como
esta reproduzida no jornal) para
divulgação nas redes sociais. A
saúde e a vida dos trabalhadores
vêm em primeiro lugar!

O uso das luvas no trabalho é
igualmente muito importante. Se
o EPI se rasgar, solicite à empresa
imediata reposição. Se proteja,
não trabalhe sem as luvas.

Atenção!

Se a empresa não estiver
fornecendo os EPIs
listados acima, denuncie
imediatamente ao Sinttromar!

44 99134-0819
Você sabia?

O Sintromar conquistou na Justiça
medida cautelar, obrigando a TCCC e
Cidade Verde a fornecerem os EPIs.
Por isso, as empresas estão dando
álcool 70%, luvas e máscaras.
Faça a sua parte, lave as mãos com
água e sabão várias vezes por dia.
Isso é fundamental para se proteger
do novo coronavírus.

Sede Campestre segue fechada
ARQUIVO / SINTTROMAR

PISCINAS.
Movimento na
sede num dia
de sol antes
da pandemia

Nos novos decretos, a Prefeitura de Maringá ainda
não permitiu a retomada das atividades nos clubes. É
por esse motivo que a Sede Campestre do Sinttromar
segue fechada. O objetivo é evitar a aglomeração de
pessoas durante a pandemia. O espaço será reaberto
tão logo as autoridades locais permitirem.
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Dia das Mães
ARTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO/SINTTROMAR

Covid-19 não interrompe
a defesa da categoria

3

Sinttromar mantém ações durante a pandemia. No caso

da TCCC, foi preciso entrar na Justiça para garantir EPIs

p

or força de decretos municipais, o Sinttromar precisou
interromper o atendimento
ao público, em sua sede, entre 20
de março e 20 de abril – reabrindo
no dia 22, após o feriado de Tiradentes. Isso não quer dizer que o
sindicato parou.
No período de isolamento social, adotado como prevenção
ao novo coronavírus (covid-19),
o Sinttromar realizou as ações
necessárias para não deixar a
categoria desamparada. Houve
atendimento remoto, por meio do
WhatsApp, e dirigentes percorreram diariamente a base para exigir
das empresas a entrega de equipamentos de proteção individual
(EPIs) aos trabalhadores.
Num dos casos, o sindicato
precisou entrar na Justiça para
garantir máscaras, luvas e álcool
em gel 70° para os trabalhadores.
A luta também envolveu a manutenção dos empregos. A seguir,
quatro momentos de luta sindical
nesta pandemia:

1

justiÇa. O Sinttromar não
mediu esforços para garantir
o mínimo de segurança para
os motoristas. No caso das empresas TCCC e Cidade Verde, foi
necessário entrar na Justiça para
garantir o fornecimento de EPIs.
As empresas recorreram, mas o
desembargador manteve a liminar
obtida pelo sindicato.

ALESSANDRO DERENZO / SINTTROMAR

Este mês, comemoramos uma das datas
mais importantes do ano: o Dia das Mães.
O Sinttromar prestou uma homenagem,
nas redes sociais, a essas mulheres tão importantes em nossas vidas! Elas merecem
todo carinho e consideração.

Multa por superlotação

1 Dirigente Emerson entregou ofício à TCCC sobre a liminar
JEAN CARLO SILVEIRA / SINTTROMAR

2

A concessionária TCCC (transporte urbano)
foi multada em R$ 444 mil pelo Procon, no
dia 4 de maio, por superlotação e aglomeração nas ﬁlas, expondo os passageiros ao
risco de contágio pela covid-19. Antes da
efetivação da multa, foi dado prazo de 48
horas para a empresa retomar os serviços
regularmente. Os ﬁscais estiveram no Terminal Intermodal (foto na capa) para conﬁrmar
as denúncias feitas por passageiros. A situação é grave, pois a superlotação aumenta
muito o risco de contágio pela covid-19.

Acordo para EPIs foi assinado na Semob em 6 de abril
JOSÉ CARLOS EUGÊNIO / SINTTROMAR

2

acordo. Diante da multa
diária de R$ 1.000 por trabalhor, caso não cumprisse
a determinação judicial, TCCC e
Cidade Verde foram obrigadas a
negociar com o Sinttromar. Reunião na Semob, em 6 de abril, ﬁrmou os termos para o fornecimento de álcool 70°, máscaras e luvas
para os motoristas. Uma vitória!

3

fiscalizaÇÃo. Dirigentes
do Sinttromar visitaram empresas do transporte de passageiros e de cargas, diariamente,
para saber se os trabalhadores estavam recebendo os EPIs. O combate
à covid-19 requer prevenção.

humor
Quarentena

3 Dirigente Bandeirantes em fiscalização na empresa G10
LUIZ FERNANDO CARDOSO / SINTTROMAR

Confusão no ônibus

4

assembleia do act. Em
15 de abril, em urna ﬁxa no
Terminal Intermodal e em
urnas itinerantes, a categoria aceitou Acordo Coletivo para o período da pandemia. Foram 415 votos
a favor, 19 contra e quatro nulos.
O objetivo foi buscar uma situação menos danosa aos motoristas.

Nesse período de pandemia, conversando com um
amigo sobre as consequências do conﬁnamento,
ele me contou que a mulher dele anda pela casa o
dia inteiro do jeito que veio ao mundo.
Não aguentei a curiosidade e tive que perguntar:
– Peladinha?
E ele me respondeu:
– Não... aos gritos!

4 Votação no Terminal: 95% da categoria aprovou o ACT

Um bêbado entra na igreja na hora da missa e
senta. O padre ﬁca incomodado com ele e, então,
fala para todos:
– A bebida é um vício horrível, um bêbado jamais
conseguira a salvação. Se algum de nós estiver
bêbado, que ﬁque de pé?
Então o bêbado se levanta, olha todos sentados e
ele fala:
– Então, seu padre, somos só nos dois mesmo!

4
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Grupo GBS: ACT é aprovado
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EMERSON VIANA SILVA / SINTTROMAR

Expresso Maringá faz
demissão coletiva dia 1º
Sinttromar discutiu medidas cabíveis em assembleia

EMERSON VIANA SILVA / SINTTROMAR

Os trabalhadores do Grupo GBS (Viação Garcia e Brasil Sul) aprovaram, em assembleia
realizada em 30 de abril, o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT), referente às medidas provisórias 936/2020 e 927/2020 do governo federal
e a medida de Lay Oﬀ. A negociação entre a
empresa e o Sinttromar, que visava a garantir mais segurança jurídica neste período de
pandemia, para que o cenário não seja mais
catrastóﬁco do que já é, foi aprovada pela
assembleia por 191 votos a favor, 41 contra e
uma abstenção (voto branco).

Torneio do Dia do Trabalhador
Por conta da pandemia do novo coronavírus,
infelizmente, não foi possível realizar o tradicional Torneio de Futebol Suíço do Dia do Trabalhador, que estava marcado para 3 de maio.
A competição, como de costume, ocorreria na
Sede Campestre do Sinttromar. A diretoria
do sindicato estuda realizar o torneio (aberto a
ﬁliados e sócios solidário) em uma outra data,
assim que as autoridades de saúde permitirem. A saúde vem em primeiro lugar.

opiniÃo
Luto (motorista Roberto Carlos Lino)
“Muito triste. Nós formamos motorista juntos em
2011. Vai com Deus Roberto. Que Deus te dê um
bom lugar guerreiro.” – Ademir Ferreira Obino
“Meus sentimentos à família. Perdemos um grande
amigo.” – Eugenio Fateiga

Expresso Maringá
“Eles têm lucro com os nossos serviços e depois
nos descartam como se nós fôssemos papel. São
folgados. Este grupo só vê o lado deles, mas na
hora de cobrar de nós trabalhadores eles são
bons.” – Antonio Lima

Doação do Sinttromar para a sala
dos motoristas no Terminal
(micro-ondas, mesas e cadeiras)

“Parabens .Toda a Diretoria do Sintromar.” –
Marcelo E. Barbosa

“Parabéns Sinttromar eles merecem.” – Elizandra
R. G. Souza Regina

Fiscalização de EPIs nas empresas
“Eu mesmo não recebi nenhum kit, nem álcool nem
máscara nem luva [comentário feito em 7 de abril]”
– Coruña Marco

REUNIÃO.
Notícia da demissão coletiva
foi dada aos
funcionários
no Dia do
Trabalhador
LUIZ FERNANDO CARDOSO / SINTTROMAR

LUIZ FERNANDO CARDOSO / SINTTROMAR

ASSEMBLEIA.
No dia 4 de
maio, trabalhadores discutiram no auditório
do Sinttromar
as medidas a
serem adotadas

a

empresa de transporte de
passageiros Expresso Maringá, em demonstração
de total falta de respeito com seus
funcionários, escolheu justamente
o Dia do Trabalhador (1º de maio)
para anunciar uma demissão em
massa. Alguns dos demitidos tinham mais de dez anos de casa.
Pior que isso, a empresa ainda
quer que os trabalhadores abram
mão de direitos, como a multa
rescisória e o seguro desemprego,
ao serem demitidos. Um absurdo,
que não será tolerado.
Apesar de compreender o momento de grande diﬁculdade vivido pelo país nesta pandemia,

que também afetou o transporte
de passageiros, o Sindicato dos
Motoristas Rodoviários de Maringá (Sinttromar) classiﬁca como
abusiva a postura da Expresso
Maringá. Por esse motivo, o sindicato realizou assembleia com os
trabalhadores demitidos, na manhã de 4 de maio, para discutir as
ações judiciais e de luta a serem
adotadas.
Na assembleia, os trabalhadores puderam esclarecer dúvidas
com o jurídico do Sinttromar.
Algumas decisões foram tomadas. A categoria também elaborou
propostas para o caso de haver
negociação com os patrões. No

entanto, a reunião agendada para
o início da tarde daquele dia foi
cancelada pela empresa.
De acordo com o dirigente
Emerson Viana Silva, essa demissão coletiva, acompanhada da
intenção da empresa de não pagar
todos os direitos, já é uma sequela
da reforma trabalhista. “É consequência de o povo ter votado num
sujeito que disse que ou o trabalhador quer emprego ou quer direitos”, disse o líder sindical.
Desde as demissões, lideranças de sindicatos que representam
os trabalhadores do transporte de
passageiros têm se reunido para
discutir ações de luta.

Sinttromar faz doação a motoristas do terminal
JEAN CARLO SILVEIRA/SINTTROMAR

Dirigentes do Sinttromar visitaram o Terminal Intermodal
de Maringá, no dia 10 de março,
por um motivo especial. No Ed.
Operacional 2, espaço destinado
aos trabalhadores do transporte
público urbano e metropolitano,
líderes sindicais entregaram um
micro-ondas e quatro conjuntos
de mesas e cadeiras.
“A doação vai levar um pouco
mais de conforto para os motoristas, que há muito esperavam por TERMINAL. Conjuntos de mesas e
um local adequado no terminal”, cadeiras doadas pelo Sinttromar
disse o dirigente sindical Emerson
Viana Silva, lembrando que, no além de terem de usar o banheiro
terminal antigo, os motoristas não público dos passageiros.
tinham um espaço para descanso,
O espaço reservado aos mo-

toristas no Terminal Intermodal
conta com banheiros exclusivos,
refeitório e local para descanso,
com bancos. Com as mesas e o
micro-ondas, as refeições e lanches poderão ser feitos no local.
“Os trabalhadores ﬁcaram muito
felizes com a doação”, comentou
Emerson.

AVANÇO

O Sinttromar acompanhou com
atenção tudo o que era referente
ao Terminal Intermodal, desde o
período do projeto até a execução
das obras. O objetivo era garantir
que o novo terminal destinasse
uma área para os trabalhadores.

