
RETROSPECTIVA 2020
Sinttromar relembra um dos anos mais difícieis da categoria. Para os funcionários da 
TCCC e Cidade Verde, luta incluiu a realização de greve pela manutenção de direitos. 
Nas urnas, trabalhadores fi liados reelegeram com folga a Chapa 1, do presidente 
Ronaldo José da Silva, para mais cinco anos de lutas.   Páginas 2 a 4 
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Sede Campestre 
segue fechada por 
força de decreto. 
Local foi reformado. 
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RETROSPECTIVA 2020. Mesmo nos piores momentos da pandemia do novo coronavírus (covid-19), sindicato esteve sempre junto dos trabalhadores

Feliz 2021! Com união, 
vamos lutar para compensar 
as perdas da categoria em 
2020. Veja a mensagem do 
Sinttromar.  Página 4
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nenhum trabalhador da ativa 
havia experimentado uma 
crise sanitária e econômica 

tão grande como a causada pela 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). 2020 foi um ano de 
perdas não apenas para a nossa 
categoria, mas para toda a huma-
nidade. Dois milhões de pessoas 
morreram por causa da covid-19, 
sendo mais de 207 mil apenas no 
Brasil. O Sinttromar relembra 
esse ano tão difícil com os votos de 
um 2021 muito melhor para todos.

1 jornal. O ano iniciou com 
a entrega na base o novo 
Jornal do Sinttromar, peri-

ódico que havia sido lançado nos 
últimos dias de 2019. A primeira 
edição trouxe como manchete a 
retrospectiva de um ano marcado 
por ataques à classe trabalhadora. 
Relembre no QR Code.

2 ajuda. Quem é fi liado não 
fi ca na mão. Ao longo de 
2020, várias ações de apoio 

aos trabalhadores em difi culdades 
fi nanceiras foram realizadas pela 
diretoria do Sinttromar. Numa 
delas, em janeiro, o sindicato re-
alizou a rifa de uma bicicleta para 
ajudar o motorista Edvaldo Anto-
nio da Rocha e sua família. Eles 
perderam a casa num incêndio. 

3 seguranÇa. Entre o fi m 
de janeiro e o início de feve-
reiro, o sindicato cobrou da 

TCCC e da Cidade Verde a adoção 
de medidas em relação à falta de 
segurança dos motoristas na con-
ferência do caixa dos ônibus, na 
Praça Raposo Tavares. Dirigentes 
fi zeram um protesto, interditando 
temporariamente os caixas para 
cobrar providências. À época, o 
Terminal Intermodal ainda não ha-
via sido inaugurado.

4 act. Em assembleia realiza-
da em 22 de junho, trabalha-
dores TCCC e Cidade Verde 

aprovaram a renovação do Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT). 
A categoria também autorizou o 
sindicato a iniciar as negociações 
salariais e a lutar pelo pagamento 
da Participação dos Lucros e/ou 
Resultados (PLR). 

5 pandemia. No início da 
pandemia, muita coisa foi 
feita no atropelo. Um exem-

plo foi a suspensão do transporte 
coletivo aos sábados e domingos. 
O Sinttromar criticou a medida por 
ter sido tomada sem qualquer diá-
logo prévio com os trabalhadores.

Relembre as lutas 
da categoria no 
ano da maior 
crise econômica
e sanitária em
um século

Retrospectiva 

1  Novo jornal – relembre no QR Code

Xexeu (centro) 
ganhou a bi-
cicleta na rifa 
solidária. O 
campanheiro 
havia perdido 
sua casa num 
incêndio

3  Protesto por segurança na conferência do caixa

4  Presidente Ronaldo na assembleia do ACT da TCCC

pandemia

Cobrança constante de EPIs

Ao longo da pandemia, o Sinttromar agiu 
para garantir o fornecimento de equipa-
mentos de proteção individual (EPIs) aos 
trabalhadores. Em alguns casos, quando 
as empresas insistiam em não compreen-
der a gravidade da situação, o sindicato 
precisou ir à Justiça para garantir másca-
ras, luvas e álcool em gel. Os esforços tam-
bém incluíram a produção de informativos 
para esclarecer a categoria sobre como 
se prevenir da covid-19, como no caso do 
panfl eto acima. Agora, no novo pico da do-
ença, é necessário manter esses cuidados.
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imagens de 2020do ano da pandemia
6 data-base. Em 2020, 

TCCC e Cidade Verde fi -
zeram de tudo para cortar 

benefícios e achatar os salários 
dos trabalhadores. O Sinttromar 
garantiu na Justiça a discussão do 
dissídio coletivo. Em pauta estava 
a renovação do ACT, com manu-
tenção dos direitos já adquiridos. 
O tempo todo, as empresas usaram 
o desculpa da pandemia para cortar 
benefícios da categoria.

7 dia do motorista. A 
data, comemorada em 25 
de julho, foi lembrada pelo 

Sinttromar, que presenteou os 
trabalhadores com uma caneca e 
com café da manhã no Terminal e 
nas garagens das empresas. 

8 garagem da tccc. Um 
ato sindical, na madrugada 
de 12 de agosto, retardou a 

saída dos ônibus por dois minutos. 
O manifestação foi motivada pela 
recusa da empresa em assinar a re-
novação do ACT, sem retrocessos.

9 eleiÇÃo. Em apuração re-
alizada em 20 de agosto, a 
Chapa 1 venceu a Eleição do 

Sinttromar com 468 votos (80,27% 
do total). Foi a vitória da chapa dos 
trabalhadores contra a dos patrões 
(Chapa 2). O resultado do pleito foi 
assunto na edição passada (nº 4) do 
Jornal do Sinttromar (relembre 
no QR Code).

10ulisses. Dirigentes do 
Sinttromar se reuniram 
no Paço Municipal, em 

31 de agosto, com o prefeito Ulis-
ses Maia (PSD). Em pauta esteve a 
garantia da data-base dos funcioná-
rios da TCCC e da Cidade Verde. 
Na reunião, o presidente Ronaldo 
comentou sobre os esforços do sin-
dicato na negociação, dispondo-se 
a parcelar o PLR, e pediu apoio do 
prefeito. Outras reuniões com a ad-
ministração e com o prefeito foram 
realizadas depois daquela.

11greve. Diante da relu-
tância das empresas em 
negociar e da ânsia dos 

patrões em cortar direitos dos fun-
cionários, não restou alternativa à 
categoria a não ser cruzar os braços. 
O indicativo de greve foi aprovado 
em assembleiarealizada em 9 de se-
tembro. Leia mais sobre a paralisa-
ção na página 4.

12bicicletÁrio. Em 
novembro, os funcioná-
rios do transporte cole-

tivo ganharam um bicicletário ex-
clusivo, instalado junto à sala dos 
motoristas no Terminal Intermodal. 
Solicitado pelo Sinttromar, o equi-
pamento foi instalado pela Prefei-
tura de Maringá. Os trabalhadores 
tinham o receio de ter suas bikes 
furtadas durante o expediente.

6  Relembre no QR Code o panfleto da Campanha Salarial

9  Chapa 1 (do trabalhador) venceu a Eleição do Sinttromar 

10  Negociações incluíram reunião com o prefeito Ulisses

12  Bicicletário instalado junto à sala dos motoristas
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VISITA. A convite do prefeito Ulisses Maia, a di-
retoria do Sinttromar conheceu o novo terminal 
em janeiro, aprovando a sala dos motoristas

TERMINAL. Em março, o Sinttromar doou 
para a sala dos motoristas um micro-ondas 
e quatro conjustos de mesas e cadeiras

ASSEMBLEIA. Trabalhadores do Grupo GBS 
(Viação Garcia e Brasil Sul) aprovaram o Acor-
do Coletivo de Trabalho (ACT) no fim de abril

CHAPA 1. Em outubro, a diretoria eleita do 
sindicato tomou posse para mandato de 5 anos
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o pandêmico ano de 2020 foi 
de difi culdades extremas 
para a maioria das ativida-

des econômicas, e com o transpor-
te público não foi diferente. Com 
a queda do número de passagei-
ros, as empresas do setor, em todo 
o país, tiveram quedas em seus fa-
turamentos.

Em todo o país, empresas do 
setor buscaram, junto ao poder 
público, meios de compensar as 
perdas. Em Maringá, sem êxito 
nas tratativas para receber re-
passes extras do poder público, 
TCCC e Cidade Verde resolveram 
repassar os prejuízos da crise para 
seus funcionários. O objetivo, cla-
ro, era assegurar os lucros mesmo 
em meio à pandemia.

Nas negociações da data-base, 
a todo o momento a pandemia 
era usada pelas empresas como 
desculpa para demitir, cortar be-
nefícios e também para não dar 
reajuste salarial. Tudo isso sem 

Retrospectiva. TCCC e Cidade Verde querem compensar 
prejuízos da crise cortando benefícios dos trabalhadores

Patrões forçaram greve 
da categoria em 2020
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Sede Campestre fechada por força de decreto
Quando a Sede Campestre vai 

reabrir? Essa é uma das pergun-
tas mais frequentes recebidas pelo 
Sinttromar neste início de ano. 
O sindicato não tem essa respos-
ta porque a sede está fechada por 
força de decreto.

O fechamento de clubes da ci-
dade é uma das medidas preven-
tivas adotadas pela Prefeitura de 
Maringá. O objetivo é reduzir o 

nível de contágio pela covid-19 
neste segundo pico da doença. 

“Assim que prefeito liberar 
vamos reabrir”, diz o dirigente do 
Sinttromar Emerson Viana Silva. 
“Estamos fechados por conta de 
um decreto municipal, e pedimos 
a compreensão de todos neste mo-
mento. Cremos que logo isso irá 
passar”, acrescenta. 

Durante a pandemia, o sindica-

to aproveitou para realizar melho-
rias na Sede Campestre, tornando 
o espaço ainda mais agradável 
para os associados. A piscina, por 
exemplo, passou por reparos que 
eram necessários.

Também foram efetuadas refor-
mas para atender a exigências do 
Corpo de Bombeiros. A sede fi -
cou ainda melhor para a categoria. 
Agora, é só aguardar a liberação.

21/09. Assembleia que decidiu pela suspensão da greve dos funcionários do transporte coletivo

Um feliz
2021Caros

companheiros...

2020 foi mesmo um ano 
daqueles para esquecer. No 
fim de 2019, nem o sujeito 
mais pessimista esperaria 
por tantas tribulações. 

Na maior crise sanitária
e financeira em um século, 
causada pela pandemia e 
agravada por um governo 
irresponsável, muitos
trabalhadores amargaram o 
desemprego, outros tantos 
perderam renda e quase 
todo mundo viu a covid-19 
levar algum parente, amigo 
e conhecido querido.

Felizmente, aquele ano 
terrível chegou ao fim,
e a vacina se aproxima. 
Agora, vamos trabalhar 
unidos para construir um 
2021 muito melhor, com 
avanços para compensar
as perdas recentes.

O importante é que estamos 
com saúde para lutar, 
unidos, por dias melhores 
para os trabalhadores. 
Nessa luta, contem sempre 
com o sindicato. Um feliz 
2021 a todos!

Da direção do Sinttromar
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transparência, já que as planilhas 
que comprovariam que “as em-
presas estavam quase quebrando” 
nunca foram apresentadas.

Em tempos de pacote de arroz 
a quase R$ 40 e do botijão de gás 
acima dos R$ 80, TCCC e Cidade 
Verde também insistiram no corte 
da Participação nos Lucros e/ou 
Resultados (PLR), pago em duas 
parcelas anuais de R$ 996,72. 

Em outras palavras, a ânsia dos 
empresários para assegurar seus 
lucros, repassando as perdas da 
crise econômica para a categoria, 
representa menos comida na mesa 
das famílias dos trabalhadores. E 
foi isso que forçou os funcioná-
rios a entrarem em greve. 

Presidente do Sinttromar, Ro-
naldo José da Silva explica que as 
empresas não deixaram alternativa 
aos trabalhadores, a não ser a pa-
ralisação dos serviços como forma 
de protesto. Instrumento consti-
tucional, a greve foi realizada em 
setembro e durou seis dias, sendo 
suspensa em 21 de setembro, por 
tempo indeterminado,  também por 
decisão tomada em assembleia.

Em 20 de outubro, em reu-
nião com o prefeito de Maringá, 
Ulisses Maia (PSD), dirigentes 
do Sinttromar cobraram a ma-
nutenção dos empregos. Mesmo 
negociando algum auxílio do mu-
nicípio, TCCC e Cidade Verde 
seguiam demitindo sem qualquer 
respeito com os funcionários.

O ano terminou com a questão 
na Justiça. O sindicato luta pela 
renovação do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT), com manutenção 
dos direitos trabalhistas. E essa 
luta vai continuar em 2021.

humor

Um político está tranquilamente tomando sol na 
praia, quando uma bela mulher se aproxima:
— Olá, o que o senhor faz por aqui?
O homem, querendo mostrar que políticos também 
têm veia poética, responde com ar conquistador:
— Roubando raios de sol...
A mulher, sorrindo, diz:
— Ah, vocês, políticos, sempre trabalhando!


