
DIRETORIA REELEITA
Eleição da Chapa 1 do Sinttromar 
revela o anseio da categoria 
pela continuidade das lutas por 
avanços e manutenção de direitos 
trabalhistas.  Páginas 2 e 3 
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Quem comenta nas postagens 
da página do Sinttromar no 
Facebook pode ter sua opinião 
publicada aqui no jornal. 
Opine!  Página 4

Convênios. Lista dos parceiros 
e vantagens para os associados 
passa a ser atualizada todo mês.

Eleições 2020. Sindicato 
recomenda voto consciente e 
alerta para alguns cuidados.

Assembleia. Categoria está 
convocada para discutir Pauta 
Geral de Reivindicações 2021.

Falta pouco para a abertura da 
Sede Campestre. Diretoria 
do sindicato aproveitou a 
pandemia para fazer algumas 
obras necessárias.  Página 4
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Resultado das urnas

Chapa 1 Rodoviários na Luta Chapa 2 Renovação Brancos e Nulos

468 votos80,27%

109 votos18,7%

6 votos (1,03%)
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DISCURSO DA VITÓRIA. Presidente Ronaldo pediu união
dos trabalhadores: “Neste momento (pós-eleição), acabam as
chapas 1 e 2. Somos todos trabalhadores de uma mesma categoria”

Fala Presidente! 
Categoria não 
aceita perdas na 
pandemia como 
desculpa para 
cortar direitos.

 Página 2

Greve segue 
suspensa; 
mobilização 
continua!
Em reunião no 
Paço, sindicato, 
empresas e o 
prefeito Ulisses 
Maia buscaram 
soluções para o 
impasse.

 Página 4 

DATA-BASE

 Página 3  Página 4
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‘Somos todos trabalhadores da 
mesma categoria’, diz Ronaldo

Para o presidente Ronaldo, a eleição democrática 
expressou a vontade dos trabalhadores e o reconhe-
cimento da categoria em relação às lutas realizadas 
pela atual diretoria por avanços salariais e melhores 
condições de trabalho.

“Neste momento, acabam as chapas 1 e 2. Somos 
todos trabalhadores de uma mesma categoria”, disse 
Ronaldo, em seu discurso da vitória. “Isso [resultado 
da eleição] nos impulsiona a lutar ainda mais pelo di-
reito dos nossos companheiros, neste momento difícil 
de crise e da covid que estamos passando”, acrescen-
tou o presidente.

Vice-presidente eleito, Emerson Viana Silva agra-
deceu o apoio da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) e de inúmeros sindicatos e a dedicação dos in-
tegrantes da Chapa 1. “Parabéns aos companheiros, 
que trabalharam diuturnamente e tiveram coragem de 
mostrar que têm um lado, e que esse lado é o do traba-
lhador”, disse Emerson.

aEleição do Sindicato dos 
Motoristas Rodoviários de 
Maringá (Sinttromar) re-

ferendou o trabalho desenvolvido 
pela atual diretoria da entidade na 
luta por avanços e na defesa dos 
direitos da categoria. O resultado 
do pleito foi conhecido na noite de 
20 de agosto, em apuração reali-
zada no auditório do sindicato. 

Duas chapas disputaram o 
pleito. Com 468 votos (80,27% 
do total), a Chapa 1 – “Rodovi-
ários na Luta”, do presidente Ro-
naldo José da Silva, bateu a Cha-
pa 2 – “Renovação”, do candidato 
a presidente Claudivam Leal, que 
obteve 109 votos (18,70%). Fo-
ram anotados ainda 2 votos bran-
cos e 4 votos nulos que, juntos, 
somaram 1,03%.

Dos 885 trabalhadores asso-
ciados e aptos a votar, 583 com-
pareceram às urnas onde estavam 
inscritos, garantindo o quórum 
de 444 votos – referentes ao mí-
nimo de 50% dos eleitores mais 
um voto, conforme previsto no 
artigo 41 do Estatuto Social do 
Sinttromar. Segundo membros da 
Comissão Eleitoral, a adesão foi 
considerada elevada, em vista da 
chuva, que não deu trégua durante 
os três dias de votação – iniciada 
em 18 de agosto.

Foram recebidos, ainda, 82 vo-
tos em separado (de pessoas não 
inscritas na urna). Como cada um 
desses votos precisaria ser ana-
lisado caso a caso, a Comissão 
Eleitoral propôs que os votos em 
separado só fossem considerados 
caso pudessem ser determinantes 
para o resultado, ou seja, caso a 
diferença entre as chapas na soma 
dos votos dos inscritos fosse igual 
ou inferior a 82. Ambas as chapas 
concordaram com a proposta.
APURAÇÃO

A contagem dos votos levou 
pouco mais de uma hora, com o 
membro da Comissão Eleitoral 
João Batista da Silva anuncian-
do o resultado ofi cial da eleição 
às 20h50. A apuração ocorreu na 
sede do sindicato, situado na Ave-
nida Sophia Rasgulaeff , 367. 

Medidas de segurança, como o 
fornecimento de álcool em gel e o 
uso obrigatório de máscara foram 
respeitadas. O mandato da direto-
ria eleita é de cinco anos – de 6 de 
outubro de 2020 a 5 de outubro 
de 2025.

Chapa 1 foi eleita 
com apoio de 80% 
dos associados. 
Veja como foi 
a apuração dos 
votos no sindicato

Categoria elege diretoria
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DIA 18. 
Conferência 

das urnas, 
na manhã do 
primeiro dia 
de votação

DIA 20. 
Escrutinação 

dos votos,  
acompanhada 
por fiscais das 

duas chapas

APURAÇÃO. 
Momento em  

que a Chapa 1 
obteve votos 

suficientes 
para a vitória

RESULTADO. 
Telão mostrou 

a contagem 
dos votos no 
auditório do 

sindicato

Luta pelo ACT
com a garantia
da manutenção
dos direitos

Caros companheiros, é sabido que 
vivemos um momento delicado de ata-
ques aos direitos da classe trabalhadora. 
A nível nacional, as reformas trabalhis-
ta e da Previdência e o fi m do Ministério 
do Trabalho são os principais exemplos 
do retrocesso que estamos vivendo.

Ataques aos nossos direitos também 
são tentados pelos patrões, que – via 
de regra – têm o objetivo de elevar seus 
lucros com o achatamento dos salários 
e com corte de benefícios dos trabalha-
dores. Em situações de crise, como esta 
causada pela pandemia, o objetivo é re-
passar os prejuízos acumulados para os 
contracheques dos funcionários.

Os sindicatos existem para combater 
esses abusos. E é isso que o Sinttromar 
tem feito no caso da TCCC e da Cidade 
Verde, que se recusam a renovar o Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT) da cate-
goria. Com a desculpa da pandemia, as 
concessionárias querem cortar o PLR 
(veja na pág. 4) conquistado com muito 
suor e luta na greve de 2016. 

O vale-alimentação já foi cortado 
pela metade, os salários foram reduzi-
dos e, para piorar, as empresas falam 
em demitir até 150 funcionários. Para 
evitar perdas ainda maiores, fi zemos 
uma greve que, por enquanto, segue 
suspensa. A mobilização deve continu-
ar, pois é da comida na mesa das  nossas 
famílias que estamos falando.

RONALDO JOSÉ DA SILVA
presidente do Sinttromar

FILIAÇÃO:
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Diretoria eleita toma posse
A diretoria eleita do Sinttromar tomou posse, no 

início de outubro, em solenidade realizada no auditó-
rio do sindicato. Por conta da pandemia do novo co-
ronavírus, o evento foi simples e sem aglomerações. 
No ato, o presidente Ronaldo José da Silva assinou 
o termo de posse e, na sequência, empossou os de-
mais membros da diretoria. Todos receberam cartões 
de apresentação como dirigentes sindicais.

Além do presidente, compõem a atual diretoria:

 Vice presidente: Emerson Luis Viana Silva;  Di-
retor secretário: Alessandro Antonio Gomes Deren-
zo;  Diretor fi nanceiro: Edson Pereira dos Santos 

“Esquerdinha”;  Relações sociais: Odair José de 
Moura “Mascherano”, Jean Carlo Aparecido Silveira 
e José Carlos Eugênio “Bagre”;  Suplentes da di-
retoria: José Ilson Francisco “Bandeirante”, André 
Martins Rodrigues, Sérgio da Silva, Celso Castilho, 
Marcelo Aparecido Garcia, Antônio Marcos Vieira e 
Gilberto Domingos do Nascimento;  Conselho Fis-
cal – efetivos: Luiz Carlos Antonucci, Nelson Gabriel 
e Rubens Maria Pereira;  Conselho Fiscal – suplen-
tes: Gerson Ferreira Alves, Marcelo Figueredo “Rick” 
e Ladeir Rodrigues de Souza;  Delegados: José Ben-
to de Andrade “Fumaça” (efetivo) e Lourival Gabriel 
da Costa (suplente). O mandato é de cinco anos. 

RESULTADO DAS ELEIÇÕES

Chapa 1 x Chapa 2 – votos por urna

Chapa 1 – Rodoviários na Luta
Chapa 2 – Renovação
Soma de brancos e nulos

468 votos
80,27%

109 votos
18,7%

6 votos
1,03%

583 votaram
65,9%

302 abstenções
34,1%

583
associados

Votaram nas urnas
onde estavam

inscritos*

885
trabalhadores
associados estavam aptos
a votar. Quórum mínimo

era de 444 votantes**

*Foram recebidos 82 votos em separado (de não inscritos) nas urnas. A Comissão Eleitoral propõs que os votos em
separado só fossem considerados caso a diferença entre as chapas fosse igual ou inferior a 82, o que não ocorreu;
** De acordo com o artigo 41 do Estatuto Social do Sinttromar.
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Vote com consciência

Convênios atualizados
O site do Sinttromar está com a lista de 
convênios atualizada. São 14 páginas com 
inúmeras vantagens para os trabalhado-
res associados ao sindicato. Para conferir, 
acesse o endereço sinttromar.org.br/convenios 
ou clique no menu “convênios” do site. A 
cartilha está apresentada no formato fl ipbook 
(para folhear), mas há a opção de fazer o 
download do arquivo no formato PDF.

No dia 15 de novembro, ocorre o primeiro 
turno da Eleição 2020. O Sinttromar reco-
menda o voto consciente em candidatos a 
prefeito e vereador comprometidos com a 
classe trabalhadora. Antes de defi nir seu 
voto, tome alguns cuidados: 1) Analise as 
propostas e o histórico de cada um dos 
candidatos. 2) Jamais venda seu voto, e 
denuncie quem quiser comprá-lo. 3) Muito 
cuidado com as fake news.  

IMAGEM: TSE

humor

Infi delidade
A mulher entra em uma igreja, em Hollywood.
— Padre, quero me confessar!
— Pois não, minha fi lha. Quais são seus pecados?
— Fui infi el ao meu marido, padre. Sou maquiadora 
de artistas e há 2 semanas dormi com Leonardo 
DiCaprio. Na semana passada, dormi com o Brad 
Pitt. Esta semana, dormi com o Richard Gere.
— Lamento, fi lha, mas não posso dar-lhe a absolvi-
ção dos seus pecados.
— Por quê? Por acaso a misericórdia do Senhor 
não é infi nita?
— Sim, minha fi lha, a misericórdia de Deus é infi -
nita, mas Ele jamais vai acreditar que você esteja 
arrependida.

Marido ciumento
Um marido acompanha sua esposa até o gineco-
logista. Depois de alguns longos minutos, ela sai 
do consultório do médico. O marido, mais do que 
depressa, pergunta:
— E então, bem... ele perguntou sobre a sua vida?
— Perguntou...
— Aposto que ele perguntou dos seus seios?
— Sim, perguntou!
— E das coxas, perguntou?
— Também!
— E do bundão, ele perguntou?
— Ah, não... de você ele não quis saber nada!

para cinco anos de lutas

POSSE.  Presidente Ronaldo e membros da diretoria. Acesse o QR Code para ver o álbum de fotos 

CHARGE PUBLICADA NA FOLHA DE LONDRINA EM 09/10/2020 
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o Sindicato dos Motoristas 
Rodoviários de Maringá 
(Sinttromar) prorrogou 

agora por tempo indeterminado, 
no fi m de setembro, a suspensão  
da greve dos funcionários das em-
presas TCCC (transporte urbano) 
e Cidade Verde (metropolitano). A 
categoria segue mobilizada.

O sindicato aguarda o posicio-
namento do Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) e do o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), que 
não haviam se manifestado até a 
publicação desta edição do jornal. 
A categoria cobra a reposição da 
infl ação referente à data-base e a 
renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT), com a manuten-
ção de direitos trabalhistas.

Como não houve acordo entre 
o Sinttromar e as concessionárias 
na audiência de conciliação, cabe 
ao TRT da 9ª Região a decisão 
sobre o dissídio. As empresas não 
abrem mão de cortar direitos dos 
trabalhadores, como o pagamen-
to da Participação nos Lucros e/
ou Resultados (PLR), no valor de 
duas parcelas anuais de R$ 996,72.

O Sinttromar não aceita qual-
quer negociação que proponha 
o corte desse benefício num mo-
mento tão crítico para os trabalha-
dores. “Em tempos de pacote de 
arroz custando quase R$ 40, cor-
tar o PLR  é tirar comida da mesa 
dos trabalhadores”, diz o presi-
dente Ronaldo José da Silva.

Por isso, segundo Ronaldo, as 
empresas não deixaram outra al-
ternativa aos trabalhadores, senão 
a paralisação dos serviços como 

Sindicato não aceita corte de direitos tentado pela TCCC

Trabalhadores seguem 
em estado de greve 

forma de protesto. Realizada em 
setembro, a greve durou seis dias, 
sendo suspensa em 21 de setem-
bro, por tempo indeterminado, em 
assembleia dos trabalhadores da 
TCCC e Cidade Verde.

Para o vice-presidente do sin-
dicato, Emerson Viana Silva, com 
a prorrogação da suspensão da 
greve, o Sinttromar dá mais uma 
demonstração ao Judiciário de seu 
interesse em resolver, por meio do 
diálogo, o passível criado pelas 
empresas na data-base.

EMPREGOS
Várias reuniões foram realiza-

das entre a diretoria sindical e o 
prefeito Ulisses Maia (PSD). Na 
última delas, em 20 de outubro, o 
Sinttromar cobrou a manutenção 
dos empregos. Segundo as em-
presas, até 150 demissões podem 
ocorrer se não houver algum so-
corro fi nanceiro do poder público. 

Na reunião, empresas, sindi-
cato e administração discutiram 
meios para solucionar o problema, 
evitando-se as demissões.

Novembro de 20204 nº  04
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Assembleia Geral 1

Assembleia Geral 2

Sinttromar tem nova logo

O Sinttromar convoca os trabalhadores em 
transportes rodoviários do Norte do Paraná, 
empregados em qualquer empresa e nos 
diversos setores econômicos, para assembleia 
geral a ser realizada nos dias 16, 17, 18, 19 e 
20 de novembro. Em pauta estará a discussão 
e aprovação da Paulta Geral de Reivindica-
ções da categoria, a qual servirá de base para 
as negociações a serem realizadas em 2021. 

A votação ocorrerá por voto secreto, com os 
trabalhadores da categoria (fi liados ou não fi -
liados) votando “SIM” ou “NÃO”. Haverá urnas 
itinerantes percorrendo os principais locais de 
trabalho em toda a base territorial do sindicato. 

Após três décadas, o Sinttromar adota uma 
nova logo, mais moderna e atual. Contudo, 
permanecem as características marcantes da 
logo anterior: as imagens do caminhão e do 
ônibus na estrada, a paisagem com o azul e 
o verde em predominância e a extensa sigla 
do nome completo da entidade. Por alguns 
meses, num período de transição, os mate-
riais gráfi cos e as artes de web do sindicato 
trarão as duas logos lado a lado – inclusive 
este jornal, a partir de sua próxima edição.

opiniÃo

Reforma da Sede Campestre
“Espero que em novembro já esteja liberado.” – 
Wanessa Santos Trentin

“Estes parceiros do sindicato trabalham mesmo, 
parabéns.” – Roger Faustino de Souza

Posse da diretoria eleita
“Parabéns que Deus abençoe vocês sempre.” – 
Claudia Simão

“Parabéns moçada.” – Roberto Lelis

“Parabéns rapaziada.” – Rodrigo Venturin

“Parabéns a todos.” – Juliano Marcelo Lopes

Greve dos motoristas da
TCCC e Cidade Verde
“O prefeito, além de levar rosas para distribuir no 
Terminal, deveria levar uma solução para esse 
impasse.” – Mauricio Santos

“Tem que parar todos ônibus. ‘Tamos’ juntos 
companheiros, nenhum direito a menos.” – 
Roger Faustino de Souza

FOTOS: ALESSANDRO DERENZO/SINTTROMAR

Reforma da sede campestre está na fase fi nal 

TERMINAL. Conjuntos de mesas e cadeiras doadas pelo Sinttromar

Na pandemia, a Prefeitura de 
Maringá baixou decretos fechan-
do os clubes e associações em pre-
venção ao novo coronavírus (co-
vid-19). O Sinttromar aproveitou 
esse período para fazer melhorias 
na Sede Campestre, tornando o es-
paço ainda mais agradável para os 
associados. Também foram efetu-
adas reformas para atender a exi-
gências do Corpo de Bombeiros.

Logo, todas as excelentes ins-
talações da associação serão nova-
mente liberadas para a categoria.

 
ESTRUTURA

Nossa Sede Campestre é uma 
das áreas de recreação mais com-
pletas de Maringá. A estrutura 
conta com piscinas adulto e in-
fantil, sauna, salão de jogos e dois 
campos de futebol suíço.

São ainda 12 quiosques com 
churrasqueira equipados para reu-
nir toda a turma. É a certeza de di-
versão para toda a família nos fi ns 
de semana e momentos de folga 
no trabalho.

Também localizado na Sede 

20/10. Reunião 
com o prefeito 
Ulisses Maia no 
Paço Municipal

21/09.
Assembleia  que 
decidiu pela sus-
pensão da greve

Campestre, o salão de festas é 
um espaço amplo, agradável e 
adequado para eventos como ca-
samentos, celebrações de bodas, 
festas de debutante, aniversários 
etc. Completo, moderno e com 
ótima infraestrutura.


