
VIVA O DIA DO TRABALHADOR!
Após dois anos de pandemia, este 1 de maio marcou o retorno das atividades comemorativas na sede campestre do 

Sinttromar. Com muita alegria e a presença massiva da categoria com seus familiares e amigos, o Torneio do Trabalhador 

reuniu todos num momento de festividade e celebração, mas também lembrou a importância dessa data histórica dos 

trabalhadores, os quais podem e devem lutar pelos seus direitos apoiados em seu sindicato.  Páginas 2 e 3. 

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

Confira as novas 
parcerias que 
o SINTTROMAR 
conseguiu para os 
sócios.  Página 4
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VIVA O DIA DO TRABALHADOR!. Com o controle da pandemia, os trabalhadores puderam voltar a se reunir para comemorar o 1 de maio e suas conquistas.

Em negociações com o 
poder público e as empresas, 
sindicato tem brigado 
por direitos e melhorias à 
categoria.  Página 3

Foto: sinttromAr

Arte: GAbriel rAmos



 Equipes jogaram o bom futebol
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Ocorrido no 1 de Maio, o 
Torneio do Trabalhador 
contou com a participa-

ção de oito times - TCCC, São 
Miguel, Cidade Verde (Paiçandu), 
Distribuidora Virgínia, Viação 
Garcia, Vieira Jardim, Campes-
tre e Cidade Verde (Sarandi) -, 
os quais eram compostos pelos 
trabalhadores das respectivas 
empresas.  
Os times foram divididos em 
duas chaves, A e B, e se enfrenta-
ram em turno único, classifican-
do-se para as semifinais as duas 
equipes com o melhor resultado 
em cada chave. Nas semifinais 
houve o cruzamento entre as 
equipes, onde o melhor colocado 
da chave A enfrentou o segundo 
melhor da B e vice-versa.

Valorizando as equipes 
competidoras, seus atletas 
e o torneio, foram entre-

gues medalhas e troféus de 1º, 2º 
e 3º lugar às equipes e de Artilhei-
ro e Goleiro Menos Vazado aos 
jogadores. De olha na taça desde o 
início, as equipes se empenharam 
ao máximo nas partidas. 

Não faltou entretenimento 
durante o Torneio. Quem 
era de futebol, acompanha-

va os jogos e quem era de música, 
curtia um samba. As crianças 
fizeram festa nas piscinas da sede 
e, na hora do almoço, as famílias 
se serviram de churrasco, arroz, 
maionese e muito mais.  
Num clima de comemoração e 
sossego, todos puderam desfrutar 
de uma tarde entre amigos e união 
através do esporte.

Com muito respeito e serie-
dade, todas as equipes mi-
raram a vitória e proporcio-

naram jogos de alta qualidade para 
a torcida, com partidas indo até as 
penalidades finais e contando com 
belíssimas defesas dos goleiros.  
Mas só havia lugar para os quatro 
melhores.  
Assim, avançaram para as semifi-
nais as equipes da TCCC, Vieira 
Jardim, Cidade Verde (Sarandi) e 
Cidade Verde (Paiçandu). 
Do embate dessas equipes, Cidade 
Verde (Paiçandu) ficou em 3º 
lugar e, numa vitória nos penaltis, 
Cidade Verde (Sarandi) chegou 
à final contra a equipe da Vieira 
Jardim. 
Na grande final, a equipe da Vieira 
Jardim bateu a equipe da Cidade 
Verde (Sarandi) pelo placar de 3x0 
e levou o troféu de Campeão do 
Torneio do Trabalhador para casa. 
além dos troféus de  Artilheiro e 
Goleiro Menos Vazado. 

Com a presença dos 
trabalhadores de diversas 
empresas, o Torneio 
reuniu companheiros, 
familiares e amigos num 
dia de diversão, descanso 
e comemoração.

Torneio do Trabalhador

Prêmios foram entregues às equipes e jogadores

Batendo um bolão, 
os trabalhadores da 

Vieira Jardim levaram 
a taça para casa.

Apesar da qualidade das equipes partici-
pantes, o time da Transportadora Vieira 
Jardim conseguiu se destacar e vencer o 
torneio, enfrentando na final a equipe da 
Cidade Verde (Sarandi) e vencendo-a por 
3x0. Mostrando que não foi para brincar, a 
equipe da Vieira Jardim ainda levou os tro-
féus de Artilheiro e de Goleiro Menos Vaza-
do através do atacante Maikon, conhecido 
como “Prevelato”, e do goleiro Anderson.
Parabenizamos a equipe vencedora e a to-
dos os participantes por proporcionarem 
um futebol de boa qualidade às torcidas!
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Acompanhando o torneio, familiares e amigos alu-
garam os quiosques para passar a tarde

GREVEo timE campEão

VídEo do toRnEio

Confira os registros!

O vídeo do Torneio do Trabalhador traz fo-
tos do evento, mostrando as equipes par-
ticipantes, a torcida e vários dos bons mo-
mentos vivenciados naquele 1 de maio. 
Disponível no Facebook e Instagram do 
SINTTROMAR, o vídeo também pode 
ser acessado através do QR Code abaixo
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 VídEo do toRnEio
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Recepção dos jogadores



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!

vídeo do torneio

próximos eventos
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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!
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Agora, o sócio do sindicato tem acesso a especialistas de 
diversas áreas, além de vários exames e um plantão 24h!

SINTTROMAR fecha parceria com 
a Rede Cross - Hospital Dia.
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Em parceria com o SITRO, agora os 
sócios SINTTROMAR têm uma sede de 
praia!

errata

No dia 13 de fevereiro, o SINTTRO-
MAR completou 59 anos de existência.
Nesses quase 60 anos de luta, o SINTTRO-
MAR construiu uma bela trajetória e, hoje, já 
maduro, o sindicato colhe os frutos de sua per-
sistência, atuando ao lado dos trabalhadores 
em mais de 55 municípios no nosso Paraná.
Contudo, nada disso seria possível sem 
a participação e a confiança da cate-
goria, que confia nos diretores e ao 
lado deles luta em prol dos trabalhado-
res representados pelo SINTTROMAR. 
A todos vocês, o nosso muito obrigado!
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