
UM PERÍODO DE CONQUISTAS!
Nos últimos meses, diversos setores representados pelo sindicato receberam seus tão merecidos reajustes. Dentre 
essas vitórias, destacou-se a luta dos rodoviários da TCCC e Cidade Verde, que após dois anos sem recomposição e 
enfrentando bravamente e pandemia e suas consequências, optaram pela Greve para dar um basta na enrolação 
das empresas, conquistando suas reivindicações em único dia de paralisação.  Páginas 2 e 3. 
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Sede Campestre 
funcionando a todo 
vapor! Venha você 
também aproveitar.
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um período de conquistas!. Entre os meses de agosto e novembro, a categoria avançou na conquista de seus direitos e mostrou a força dos rodoviários.

Após longo período de 
negociações, rodoviários da 
TCCC e Cidade Verde fazem 
greve histórica e conquistam 
direitos.  Página 2
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1No dia 15 de setembro, 
ocorreu reunião entre 
a diretoria do sindica-

to e a prefeitura para tratar das 
questões envolvendo o reajus-
te dos motoristas e a TCCC. 
Nela foi lembrado, novamente, da 
situação crítica dos rodoviários da 
empresa, que não tinham reajus-
te desde março de 2020. Ainda, 
a direção frisou a paciência e boa 
vontade da categoria, que evitou 
paralisações em momentos críti-
cos e se mostrou sempre aberta à 
negociação. A próxima reunião de 
negociação ficou marcada para o 
dia 18 de outubro, prazo onde ex-
pirou os 90 dias solicitados pela 
empresa.

2 No dia 18 de outubro, ocor-
reu nova reunião entre as 
partes. Nesta, a prefeitura 

sequer enviou um representante, 
e as empresas apresentaram a in-
suficiente proposta de NÃO pagar 
o PLR. Frente a tamanho descaso 
com a categoria, o sindicato con-
vocou todos à Assembleia Geral. 

3 No dia 20 de outubro, após 
dois dias de Assembleia Ge-
ral, os trabalhadores deram 

um contundente NÃO à proposta 
apresentada pela TCCC e Cidade 
Verde e APROVARAM a paralisa-
ção para a segunda-feira (25). Por 
parte dos trabalhadores da TCCC, 
foram 283 votos a favor da parali-
sação, de um total de 297 votantes. 
Na Cidade Verde, foram 94 votos a 
favor, de um total de 122 votantes.

4 Cumprindo com o decidido 
em Assembleia, os rodovi-
ários de Maringá, Paiçandu 

e Sarandi pararam o transporte pú-
blico quase integralmente. Assim, 
poucas horas após o início do mo-
vimento paredista, as empresas já 
telefonaram para a direção do sin-
dicato e solicitaram uma reunião.  
Nesta, apesar de toda a má von-
tade e resistência, as empresas 
se viram obrigadas a acatar com 
o reajuste de 8,89% em todas as 
cláusulas do acordo coletivo e a 
pagar a última parcela do PLR.  
Ainda que não tenha sido a proposta 
ideal e condizente com o que a ca-
tegoria merece, essa foi uma gran-
de vitória para os trabalhadores, 
que saíram da estaca zero e avança-
ram na conquista de seus direitos.  
Ainda, a paralisação foi uma gran-
diosa conquista moral para a cate-
goria, que mostrou sua força e re-
descobriu que é possível conquistar 
quando se luta conjuntamente!

Após aguardar 
por meses a boa 
vontade das 
empresas, os 
rodoviários da 
TCCC e Cidade 
Verde foram à luta e 
venceram! 

A força de uma categoria

1  Reunião com a prefeitura

Em reunião 
agendada com 
empresa e pre-
feitura, TCCC 
e Cidade 
Verde se recu-
sam a pagar 
PLR e poder 
público sequer 
comparece

3

4  Com forte paralisação, categoria dobra as empresas

Relembre momentos 
dessa conquista

No dia 20 de outubro, após a negocia-
ção com as empresas, o vice-presidente 
Emerson Viana levou a proposta para ser 
avaliada pela categoria. Demonstrando 
consciência e reforçando aquilo que todos 
sabem - que rodoviário não quer greve, 
quer dignidade! - os trabalhadores apro-
varam por unanimidade a proposta trazida 
pelo sindicato. 
No vídeo está registrado o calor do mo-
mento, onde todos ansiavam por um des-
fecho favorável à categoria, o qual só foi 
possível graças ao empenho coletivo.

arquivo sinttromar

2

Em Assembleia, rodoviários recusam a propos-
ta aviltante das empresas e aprovam paralisação

GREVEGREVE



Por toda a região, o sindicato, junto de 
suas sessões e todos os trabalhadores, 
avançaram na conquista dos direitos!
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SOLIDARIEDADE

Greve no Maranhão

Entendendo a carestia que se 
abateu sobre os rodoviários 
nesse período pandêmico e 
o esforço da categoria frente 
todo esse cenário, o Sinttro-
mar prestou solidariedade aos 
companheiros que lutaram por 
12 dias em São Luís, Mara-
nhão.
Reconhecendo que só pude-
mos conquistar nossos direitos 
através da luta, prestamos 
apoio desde nosso estado ao 
colegas em greve.
Ao fim, os companheiros 
também saíram vitoriosos, 
conquistando um reajuste de 
5% no salário e 6% no tíquete-
-alimentação.

Foto: RepRodução

humOR

Dirigentes estiveram ao lado da categoria nos momentos de 
mobilização e decisão.

GabRiel Ramos / sinttRomaR
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1      No dia 28 de agosto, ocorreu 
a Assembleia dos trabalhado-
res da Bauer. Nesta, foi apro-

vado o acordo coletivo, que resga-
tou o vale-alimentação, agora no 
valor de R$ 220, e trouxe 6,7% de 
reajuste salarial, com as diferenças 
salariais retroativas a maio de 2021 
a serem pagas em duas parcelas. 
Em meio à pandemia, crise e au-
mento de preços, tais conquistas 
ganharam ainda maior importância 
para os pais e mães de família.

2No  dia 09 de setembro, ocor-
reu a Assembleia Geral Extra-
ordinária convocada pela FE-

TROPAR. Nela, foram aprovadas 
as seguintes propostas: 1) o reajuste 
salarial de 5% na folha de pagamen-
to de agosto de 2021 (com paga-
mento em setembro) e mais 4,85% 
a partir de 01 de fevereiro de 2022; 
2) o valor do vale-alimentação, que 
passou para R$ 130,00 a partir de 
01 de setembro de 2021. O valor 
aumentará ainda para R$ 140,00 a 
partir de 01 de fevereiro de 2022; 3) 
O valor do vale-refeição diário pas-
sou a ser de R$ 24,00 e, após 01 de 
fevereiro de 2022, será de R$ 25,00.  
Como apontou a própria nota de 
convocação da Assembleia, todas 
as conquistas só foram possíveis 
graças à participação e apoio da ca-
tegoria. 

3   No dia 27 de setembro, o 
Sinttromar fechou acor-
do com a Ciapetro de 

Cianorte e Sarandi, conquis-
tando reajuste de 7% no piso 
e abono salariais, 13.33% na 
cesta básica e 7% na diária. 
Ainda em Cianorte, os compa-
nheiros da sessão sindical, junto 
dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Avenorte, conquistaram para 
o setor o reajuste de 4,48% para 
2020 e 5,45% para 2021. 

4Nos dias 4 e 5 de novem-
bro, ocorreu a Assembleia 
conjunta entre Sinttromar e 

Sitrocam para os trabalhadores da 
Viação Real. Nela, os trabalhadores 
aprovaram a proposta apresentada e 
defendida pelos sindicatos, conquis-
tando reajuste nos salários, gratifca-
ção de função e vale-alimentação.  
Ainda, foi garantido o paga-
mento proporcional, em par-
cela única, do retroativo. 
Entendendo a difícil situação que 
todos enfrentam, a proposta foi con-
siderada razoável pelos dirigentes e 
pela categoria.

1 Assembleia dos trabalhadores da Bauer

2 Assembleia geral convocada pela FETROPAR

3 Rodoviários da Ciapetro e da Avenorte Cianorte fecham acordo

4 Sindicatos fazem assembleia com a Viaçao Real

Baseado na peça teatral de Gianfrancesco 
Guarnieri, o filme Eles Não Usam Black
-Tie, dirigido por Leon Hirszman, retrata 
um movimento grevista que é desatado em 
uma fábrica e a vida dos trabalhadores. 
A trama envolve uma família de operários, 
onde o pai é um reconhecido líder entre 
seus companheiros, mas o filho decide 
furar a greve por questões pessoais. 
O elenco do filme conta com autores de 
alto nível, como Fernanda Montenegro, 
Milton Gonçalves, Carlos Alberto Riccelli, 
Bete Mendes e Flávio Guarnieri. 
O filme encontra-se disponível no YouTube 
e pode ser acessado através do QR Code.

CuLTuRA
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Com a flexibilização das atividades, agora é possível desfrutar 
das piscinas, alugar quiosques e mesmo realizar festas.

Sede Campestre está novamente 
aberta e esperando por você!
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boas festas

Um feliz fim de ano para todos!

2021 vai chegando ao fim e, para a alegria 
de todos nós, junto dele a pandemia tam-
bém anuncia sua tão esperada partida. 
Foi um ano difícil. Perdemos pessoas que-
ridas, familiares, amigos, gente que ainda 
tinha muito a viver ou que poderia ter 
alegrado nossas vidas por mais tempo. 
Porém, em memória e respeito aos que 
não estão mais fisicamente conosco, 
devemos ser fortes e irmos adiante por 
àqueles que ainda tem uma vida inteira 
pela frente.
Todo fim de ciclo - ou podemos chamar 
de ano - é um momento de reflexão e de 
construção, que fecha algumas portas, 
porém nos abre um sem-fim de novas 
oportunidades, e cabe a nós estarmos 
atentos e dispostos para agarrá-las. 
Assim, o Sinttromar deseja a todos os 
trabalhadores e seus familiares um ótimo 
2022, com muita força, garra, união, 
alegria e prosperidade. Sigamos juntos, 
lutando por melhores condições para 
todos nós.
Boas festas e que venha o novo ano!

reprodução

opinião

Greve dos rodoviárioss
“Uma empresa tão Rica não faz mais que a obriga-
ção de dar um vale alimentação” – Miriam Matias

Acordo coletivo da Bauer
“Parabéns, já algumas empresas estão sem 
fechar acordo coletivo desde junho/2019, pagou 
um dissidio de 2% durante três meses, paga um 
vale alimentação de 94,56 e ainda acha que faz 
“MUITO” pelo funcionário” – Douglas Lazaretti

Categoria e sindicato recusam 
proposta aviltante das empresas
“Se a tccv acha que não tá dando lucro sai fora 
deixa o lugar prá outra empresa de transporte 
público, já passou da hora de quebrar o mono-
pólio da tccc que dura muitos anos” – Amauri 
Eduardo Galafassi Galafassi

A última edição do jornal, que corresponderia 
à edição 06, acabou saindo como edição 07. 
Assim, para manter a continuidade do nosso 
boletim, pularemos a inexistente edição 06 e 
seguiremos com a contagem, fazendo desta a 
nossa 8ª edição.

Parceria com o Ody Park!
Nesse calor, nada melhor que uma piscina, não é mesmo? 
Sabendo disso, o Sinttromar fechou parceria com o Ody Park!
Agora, quem for sócio Sinttromar terá 20% de desconto no 
passaporte (Day Use) para si e seus dependentes! Ainda, aos que 
optarem pela Hospedagem, esta virá com 10% de desconto na 
diária, englobando também os dependentes. Tá esperando o que? 
Agende já esse ótimo passeio para sua família!

Revitalização da estrada Centenário e 
manutenção da Sede Campestre.
Após muito esforço e reuniões com o poder público, a direção do sindicato conseguiu mais de 1,5km de fresa de asfal-
to para revitalizar a estrada Centenário, trajeto de todos que visitam a Sede Campestre. 
A revitalização já foi realizada e, hoje, quem frequenta a Sede já pode sentir a diferença na nossa querida estrada.
Contudo, as fortes chuvas que têm ocorrido acabam por danificar a estrada e a própria Sede, exigindo manutenção e 
até mesmo a interrupção pontual de alguma atividade. Por isso, a direção do sindicato está sempre atenta às situações 
adversas e toda e qualquer alteração é devidamente comunicada através das redes sociais. 
No mais, seguimos lutando por melhorias em todo nosso atendimento à categoria e seus familiares. 
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