
Durante todo o primeiro semestre de 
2022, a diretoria do SINTTROMAR esteve 
presente nas lutas e comemorações da 
categoria.
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Logo em janeiro, a diretoria 
do SINTTROMAR orien-
tou os trabalhadores que 

saíram de férias e não receberam 
por elas a entrarem em contato 
com os diretores do sindicato 
para resolver este grave proble-
ma. 
A diretoria entrou em contato 
com o nosso setor jurídico e 
tratou do assunto, notificando as 
empresas extrajudicialmente.

No dia 6 de março realiza-
mos nossa atividade do 
Dia da Mulher, onde as 

homenageadas puderem receber 
aquele cuidado especial por parte 
das profissionais da UniCesumar 
e brindes tão merecidos na Sede 
Campestre. 
Em Cianorte também teve pre-
sente para as trabalhadoras no 8 
de março, onde as companheiras 
da TCCC e da São Miguel foram 
presenteadas com flores, relem-
brando seu valor para todos nós.

No dia 17 de março, a dire-
toria do Sinttromar esteve 
reunida com o Secretário 

de Transporte, senhor Gilberto 
Purpur. Na reunião, tratou-se 
dos assaltos que os rodoviários 
estavam sofrendo, dos subsídios 
dados às empresas, da garantia do 
VA na negociação, da importân-
cia da jornada única e do estacio-
namento próximo ao terminal.  
Todas as questões foram enca-
minhadas de forma favorável 
aos rodoviários e o secretário se 
comprometeu em nos apoiar nas 
negociações.

No dia 08 de abril, na 
sede do Sindicato dos 
Trabalhadores em Trans-

portes Rodoviários de Londrina 
(SINTTROL), ocorreu a primeira 
rodada das negociações com o 
Grupo GBS.  
Nela, os sindicatos reivindicaram 
das empresas a renovação e atua-
lização econômica dos instrumen-
tos normativos (ACTs e CCTs) 
para este ano. Ainda, apontou-se 
a necessidade de igualar os valo-
res de vale-alimentação entre os 
empregados internos e os moto-
ristas e cobradores; a necessidade 
de incorporação, nos Acordos 
Coletivos do Grupo GBS, da 
cláusula das comissões que já são 
pagas aos motoristas que fazem a 
cobrança de passagens; e requi-
sitou-se o direito fundamental à 
cesta básica para a categoria. 
As negociações seguem em anda-
mento.

Férias não pagas em janeiro

Celebração do Dia da Mulher

Reunião com o Secretário de Transporte, Gilberto Purpur

Negociações com o Grupo GBS

Dado o enorme sucesso que foi o 
Torneio do Trabalhador, a Diretoria 
está trabalhando para a criação do 
Campeonato dos Rodoviários.
O Campeonato será uma versão 
maior e melhor do Torneio, abran-
gendo toda a categoria e com um 
número maior de equipes.
Aguardem novidades!
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Confira alguns desses momentos.

solidariedade

Em fevereiro, por conta das enormes ar-
bitrariedades cometidas pela justiça do 
estado do Maranhão contra os compa-
nheiros rodoviários lá em luta, o SINT-
TROMAR foi a público manifestar seu 
repúdio a tais acontecimento e também 
seu total apoio aos trabalhadores da ci-
dade de São Luís, que bravamente luta-
ram por condições de vida e dignidade.
Em nota, o SINTTROMAR afirmou:
“É incabível que diretores de sindicato 
sejam presos porque a categoria optou 
pelo caminho da luta. Tal prática se as-
semelha àquelas aplicadas em perío-
dos de exceção, onde a democracia e 
seus direitos são soterrados e negados 
aos trabalhadores como um todo. [...]
Ou, por acaso, é ilegal exigir um reajus-
te salarial digno? Um vale-alimentação 
que permita aos trabalhadores susten-
tarem suas famílias com dignidade? É 
também ilegal exigir o pagamento pelo 
trabalho prestado? Exigir que seus co-
legas não sejam demitidos, mandados 
ao olho da rua, num momento em que 
o país vive uma de suas piores crises?
Tais indagações aparentemente possuem 
duas respostas, uma condizente à visão 
dos trabalhadores e outra condizente 
àqueles que estão junto dos poderosos.”

Desde o Paraná, mais uma vez, re-
afirmamos nosso apoio aos com-
panheiros em luta, não só no Ma-
ranhão, mas em todo o Brasil.
Somente os trabalhadores organiza-
dores através de um sindicato for-
te podem garantir a própria digni-
dade e sustento de suas famílias.
Rodoviários na luta!


