
RODOVIÁRIOS VACINADOS!
Após meses de muita persistência e diálogo com o poder público, o sindicato conquistou a imunização 
prioritária contra a Covid-19 para toda a categoria. Foram rodadas de vacinação em que os rodoviários 
mostraram sua consciência, comparecendo em peso e protegendo a si e seus amigos e familiares, 
contribuindo assim com a proteção de toda população.  Página 2 

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

Sede Campestre 
reabre para utilização 
dos campos de 
futebol suíço. 
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RODOVIÁRIOS VACINADOS!. Entre os meses de junho e julho, todos rodoviários tiveram acesso às primeiras doses de vacina contra a Covid-19.

Sindicato segue na luta 
pelo reajuste salarial e pela 
renovação dos acordos 
coletivos. Novas discussões em 
outubro.  Página 3
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1No dia 27 de maio, a direto-
ria do Sinttromar reuniu-se 
com a Prefeitura de Marin-

gá para discutir assuntos urgentes, 
como a data-base e a vacinação 
dos rodoviários. Frisou-se a im-
portância destes no período pan-
dêmico, que atuam como linha 
de frente, garantindo o funciona-
mento dos serviços essenciais e 
o transporte dos trabalhadores da 
área da saúde. Portanto, afirmou-
-se à Prefeitura ser urgente o reco-
nhecimento do valor da categoria 
para a sociedade, com sua com-
pleta vacinação e garantia de con-
dições dignas de trabalho.

2No dia 08 de junho, com o 
apoio da vereadora Profes-
sora Ana Lúcia/PDT e dos 

vereadores Dr. Manoel/PL, Mario 
Vérri/PT e Sidnei Telles/AVAN-
TE, o requerimento que tratava da 
vacinação em massa dos caminho-
neiros, motoristas e cobradores do 
transporte coletivo e demandava 
da prefeitura um cronograma para 
a vacinação das categorias, con-
tendo data, critérios adotados e 
possíveis locais previstos para a 
vacinação, foi aprovado por una-
nimidade.

3 No dia 10 de junho, a dire-
toria do sindicato se reuniu 
com membros do poder pú-

blico para acelerar o processo de 
vacinação que iniciaria no dia 11. 
Na ocasião, os dirigentes também 
agradeceram aos vereadores e ve-
readoras que apoiaram a imuniza-
ção da categoria.

4 Semanas após o primeiro dia 
de vacinação, que atendeu 
aos rodoviários da Transporte 

Coletivo Cidade Canção (TCCC), a 
vacinação chegou também aos ro-
doviários da Cidade Verde, da Via-
ção Garcia, das linhas intermunici-
pais e interestaduais e motoristas 
de transportadoras e de caminhão.

Emerson Viana, vice-presidente do 
sindicato, destacou a importância 
dessa conquista para os rodoviá-
rios de toda região. Segundo Viana, 
após meses de lutas, discussões, 
reuniões e ofícios envolvendo toda 
a Diretoria, finalmente foi con-
quistada essa pauta tão importante.  
 
Num cenário com dezenas de ro-
doviários acometidos pela Co-
vid-19 e muitos em situação grave, 
a vacinação veio  como um alívio 
para os companheiros, familiares e 
passageiros do transporte público.

Foram meses de 
muito empenho 
por parte da 
direção do 
sindicato para 
que a imunização 
chegasse à toda 
categoria

A luta pela imunização 

1  Reunião com a prefeitura 

Diretoria vai 
à Câmera de 
Vereadores 
acompanhar 
a votação do 
requerimento 
807/2021, de 
autoria do 
presidente 
do sindicato, 
Ronaldo José 
da Silva

3

4  Demais setores dos rodoviários são vacinados

VacINação

Relembre momentos 
dessa conquista

Os companheiros Emerson (acima) e Mar-
cio (abaixo) parabenizaram os rodoviários 
pela conquista da imunização prioritária, 
lembrando o valor dessa vitória para toda 
a categoria. Ainda, agradeceram a todos 
e todas que ajudaram nessa luta, desde a 
diretoria do sindicato até o poder público e 
legislativo. 
No momento dos vídeos ocorria o início 
da vacinação para os motoristas da TCCC 
e, como apontado por Emerson, semanas 
depois veio a vacinação dos demais rodo-
viários.

G
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2

Diretoria se reúne com o Secretário de Saúde de Ma-
ringá, Marcelo Puzzi, e com o vereador Mário Verri/PT



Em meio à crise, sindicato garante 
compensação de 3,5% para motoristas 
da TCCC e Cidade Verde
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Reunião em Londrina

No dia 01 de julho, reuniram-se em 
Londrina dirigentes da Federação 
dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários do Estado do Paraná 
(FETROPAR), do Sindicato dos Tra-
balhadores em Transportes Rodo-
viários de Londrina (SINTTROL) e 
do SINTTROMAR, contando com as 
direções dos rodoviários de Apuca-
rana e Campo Mourão, junto dos 
representantes da Viação Garcia.
Dentre os assuntos discutidos, 
destacaram-se as questões rela-
cionadas à renovação dos acordos 
e o reajuste da categoria, além do 
problema dos motoristas que cum-
prem dupla função, tendo que dirigir 
e cobrar.

Leia na íntegra

G
abriel ramos/sinttromar

humor

Dirigentes destacam que acordo é vitória dos trabalhadores e 
avanço no sentido de reconquistarem seus direitos.

Gabriel ramos / sinttromar
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emerson Viana afirmou que 
a negociação coletiva com 
a TCCC e Cidade Verde 

foi uma vitória para a categoria. 
Através da união de esforços por 
parte dos dirigentes do sindicato e 
do ingresso na justiça com o dis-
sídio, pode-se alcançar esta nego-
ciação temporária, na qual os tra-
balhadores tiveram o percentual de 
3,5% de compensação, o qual será 
pago sob os salários, os fixos de 
comissão de cobrança e no ticket 
alimentação. O dirigente lembrou 
que essa negociação é temporária, 
pois, passados os 90 dias pedidos 
pela prefeitura para realizar a audi-
toria das empresas, ocorrerá nova 
reunião para tratar do acordo cole-
tivo, já agendada para o dia 18 de 
outubro.Viana frisou também que 
tal compensação é importantíssima 
para a categoria não passar esse pe-
ríodo sem nenhum tipo de reajuste, 
visto o constante aumento de preço  
dos produtos mais básicos e os dois 
anos sem recomposição que pesam 
no bolso dos trabalhadores.

1 Ainda em maio, a diretoria já 
discutia com o poder público 
a necessidade do reajuste sa-

larial e da renovação dos acordos 
coletivos dos rodoviários. Perante 
a morosidade do poder público, no-
vos passos tiveram que ser dados.

2 Dado o impasse com a prefei-
tura e as empresas, o sindica-
to chamou uma Assembleia 

Geral para que os trabalhadores 
se posicionassem sobre o assunto. 
O resultado foi uma acachapante 
aprovação das propostas apresen-
tadas e do ESTADO DE GREVE 
(277 votos a favor entre 298 vo-
tantes) caso soluções não fossem 
apresentadas em breve.

3 Persistindo na busca por uma 
negociação de boa fé, o Sint-
tromar realizou novas reuni-

ões com as empresas e enviou no-
vos ofícios à prefeitura, porém sem 
resultado.

4 Foi somente com o anúncio 
de uma paralisação que em-
presa e prefeitura decidiram 

se mover e atender às demandas 
da categoria. Mais uma vez, o sin-
dicato mostrou sua disposição em 
negociar e levou a proposta para 
ser avaliada pelos trabalhadores. 
Assim, em nova demonstração de 
boa vontade, os rodoviários acei-
taram os 3,5% propostos e hoje 
aguardam a reunião em outubro.

1 Diretoria se reúne com a prefeitura

2 Sindicato chama Assembleia Geral

3 Diretoria se reúne com representantes das empresas

4 Sindicato e rodoviários anunciam paralisação

Nesse período pandêmico, os rodoviários 
mostraram de várias maneiras o enorme 
valor do seu trabalho. Como linha de frente 
no enfrentamento à Covid-19, mantiveram 
o transporte dos demais trabalhadores 
essenciais, zelaram pelos protocolos 
sanitários e buscaram prestar seu serviço 
da melhor maneira, evitando paralisações 
mesmo nas situações mais críticas.
O desejo do sindicato e da categoria para 
os próximos tempos são os mesmos: o 
fim dessa crise e os devidos reajustes aos 
trabalhadores.

Motorista, parabéns pelo seu trabalho!

arte: Gabriel ramos/sinttromar
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Após muito tempo fechada, finalmente a Sede está aberta e 
pronta para receber você e seus familiares e amigos!

Sede Campestre reabre para 
prática esportiva coletiva!
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Homenagem aos companheiros

A pandemia da Covid-19, somada ao 
enorme descaso dos vários governantes 
para com a saúde dos trabalhadores, fez 
com que toda a população sofresse com 
muitas e dolorosas perdas. Conosco não 
foi diferente. Foram familiares, amigos e 
companheiros que se foram nesse último 
período. Pessoas queridas e das mais 
variadas idades, todos deixaram muita 
saudade ente nós. Por isso, rendemos 
aqui nossa homenagens nominal a todos 
e todas.
• Aparecida Artoni dos Santos, mãe do 
companheiro Edson “Esquerdinha”;
• Dionísio Pinheiro “Papagaio”, compa-
nheiro;
• Edenir Padilha, companheiro;
• Gildomar da Rosa, companheiro;
• Leandro Custodio, companheiro;
• Luiz Cardoso, companheiro e jornalista;
• Rogério Alves Freitas “Patrick”, com-
panheiro;

Seus exemplos e memória nos inspiram 
para seguirmos adiante.

reprodução

opinião

Luto (motorista “Papagaio”)
“Meus sentimentos a família e amigos” – Edson 
“Esquerdinha”

Luto (motorista Gildomar da Rosa)
“Meus sentimentos a toda a família, grande amigo 
e parceiro de trabalho fico muito triste.” – Jéssica 
Fabio Carvalho

Luto (motoristas Edenir Padilha e 
Leandro Custódio)
“Me desculpa pela ignorância ou talvez pela falta 
de educação mais a GARCIA ta de palhacada 
!!!! Uma empresa do tamanho porte, a onde esta 
morrendo 1 por semana !!! E ninguem faz nada-
aa !! A empresa esta com virus circulando dentro 
da propria empresa e nao faz a desintectacao ! 
Falece um hoje a empresa vai e ja contrata outro 
! A cada dia ta morrendo mais e mais , meu fecha 
a empresa manda uma empresa limpar tudo ao 
redor da empresa todos os onibus tudo ! Gente 
é uma palhaçada olha esses motorista falecendo 
deixando familia e filhos, é um descaso gigante” 
- Alexandre Mendes Volpato

Vacinação 28 de junho
“Na luta sempre guerreiros” – Marcio Sanches

Paralisação 12 de julho
“Força e coragem a todos.” – Marcos Marsola

     Para os sócios da categoria, o investimento para
desfrutar de toda a Sede com sua família é de 2% do salário
base. Os sócios ainda têm direito a consultas gratuitas e
vários outros convênios. Confira mais no QR Code abaixo.

     Os sócios solidários podem optar por 
pagar o plano individual (R$ 40) ou família
(R$ 75), que envolve filhos com até 18 anos.

     Para quem não é sócio, o valor da diária é apenas R$ 20
e dá acesso aos campos suíços, piscinas, sauna e sala de
jogos. Para utilizar somente o campo, o valor é de R$ 10.

Para mais informações, liguePara mais informações, liguePara mais informações, ligue
3226-4144 ou 99105-45203226-4144 ou 99105-45203226-4144 ou 99105-4520

   

Tá esperando o quê?Tá esperando o quê?Tá esperando o quê?
Venha logo aproveitar!Venha logo aproveitar!Venha logo aproveitar!

Com campos de futebol, piscinas, sala de jogos eCom campos de futebol, piscinas, sala de jogos e
quiosques prontos para receber amigos e família,quiosques prontos para receber amigos e família,  

a Sede está novamente aberta e esperando por você!a Sede está novamente aberta e esperando por você!

Mas quanto custa?Mas quanto custa?Mas quanto custa?

Venha viver bons momentos naVenha viver bons momentos na  
Sede Campestre do Sinttromar!Sede Campestre do Sinttromar!

*Os valores são válidos a partir do dia 01/08. Pelo atual decreto (16/07) de
Maringá, está permitida somente a utilização dos campos de futebol. Para os
não sócios, crianças abaixo de 10 anos não pagam.

Alô, associado!
O sindicato fechou parceria com o SindRede
e agora oferece novos serviços aos 
parceiros(as). Não deixe de conferir e aproveitar.


