
REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO!
Em meio a uma grande crise econômica, a diretoria do Sinttromar garantiu que todos os trabalhadores representados pelo 

sindicato tivessem um reajuste acima da inflação! Essa luta envolveu muitas discussões e firmeza por parte dos diretores, 

que brigaram de forma persistente para que todas as categorias tivessem seu trabalho devidamente reconhecido em 

forma de reajustes e benefícios.  Páginas 2 e 3. 
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Como prometido, 
mais uma edição 
do Torneio dos 
Rodoviários está aí! 
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REAJUSTES ACIMA DA INFLAÇÃO!. Nas negociações do meio do ano, a diretoria conquistou para todos os rodoviários os melhores reajustes possíveis!

Em meio à ofensiva 
ultrarreacionária, Sinttromar 
se opõe à violência, retrocesso 
democrático e retirada de 
direitos.  Páginas 2 e 3
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Lutas, negociações
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Sobre o Dia do 
Motorista e a situação 
política no Brasil.

Passado o dia 25 de Julho, cumpri-
mento a todos os bravos trabalhadores 
em transporte rodoviário do Paraná e do 
Brasil. É o trabalho de vocês que garan-
te o transporte das famílias e das merca-
dorias em nosso território, sendo assim 
parte essencial de toda a nossa sociedade.   
Nessa oportunidade, reafirmo, em nome 
de toda a diretoria do Sinttromar, o nosso 
compromisso em sempre buscar o melhor 
a todos os trabalhadores por nós repre-
sentados.

Em um cenário de profunda crise eco-
nômica, política e moral como o que vi-
vemos, a organização dos trabalhadores 
é fundamental para a manutenção não 
apenas do Estado Democrático de Direito, 
mas principalmente para a garantia dos 
direitos dos trabalhadores. Para tanto, o 
fortalecimento dos sindicatos é indispen-
sável. 

Por isso, convido a todos os rodoviá-
rios a se organizarem junto do Sinttro-
mar. Neste último período, enfrentando 
todas as dificuldades, conquistamos rea-
justes, benefícios e melhores condições de 
trabalho para toda a categoria, mostrando 
que sim, é possível lutar e vencer! 

Motorista, parabéns pelo seu dia! 
Avencemos juntos em defesa dos nossos 
direitos e da democracia!

Rodoviários na luta!

Ronaldo José da Silva
presidente do Sinttromar

vídeo do torneio

Salário ou Lucro?

O último período de negociações veio 
para confirmar uma verdade conheci-
da pelos trabalhadores, principalmente 
por aqueles que já estão organizados há 
mais tempo: só se conquista com a luta!
No que dependesse da imensa maioria das 
empresas, os rodoviários teriam reajus-
tes bem abaixo da inflação, passando lon-
ge de sequer repor os prejuízos oriundos 
da defesagem salarial dos últimos anos. 
Se conquistamos não somente reajustes ACI-
MA da inflação, mas também novos direitos 
e  melhores condições de trabalho, é porque 
os trabalhadores estão organizados e pos-
suem uma diretoria capaz e decidida a lutar!
Motorista, se organize junto ao Sinttromar!

Com uma alta de 11,9% no 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) 

e todo o drástico aumento do 
custo de vida nos últimos anos, 
a diretoria dedicou muito tempo 
e esforço para obter os melho-
res resultados nas negociações 
do meio do ano, recusando as 
propostas que não correspondiam 
às necessidades da categoria e 
exigindo o devido reconhecimen-
to da mesma.

Assim, ainda em maio, foi 
conquistado aos traba-
lhadores da Avenorte um 

reajuste de 12.47%, o qual foi 
aprovado por unanimidade na 
assembleia. 
No mesmo mês, ocorreu a reu-
nião coletiva entre os sindicatos e 
o Grupo GBS, onde conquistou-
-se os devidos reajustes e um VA 
de R$100! 
Em seguida, foi a vez dos traba-
lhadores da Viação Cianorte, que 
receberam 12% de reajuste no 
piso e 25% no vale-alimentação.

Já em junho, foi a vez dos ro-
doviários da TCCC e CV con-
quistarem seus merecidos re-

ajustes e direitos. Na negociação, 
obtivemos um reajuste acima do 
INPC e foi reconquistado o PLR. 
Tais vitórias são, sem dúvida, fru-
to da luta de toda a categoria, que 
apoiada no sindicato enfrentou 
dois anos de pandemia e uma forte 
greve no fim do ano passado para 
conquistar seus direitos.  
Assim como na última greve, 
nessa assembleia contamos com o 
apoio massivo dos trabalhadores, 
que reconheceram a justeza da 
proposta e a apoiaram em ampla 
maioria, com 126 votos favoráveis 
na CV e 363 na TCCC! 
E não pararemos por aqui! Pois já 
temos também o compromisso das 
empresas de discutir o pega único 
e não abriremos mão dessa pauta.

Outra batalha vencida foi a 
negociação com a GTFoo-
ds. 

Na primeira reunião, os repre-
sentantes da empresa anunciaram 
que não estavam em condições de 
acordar um reajuste que ultra-
passasse os 10% aplicados line-
armente. Por sua vez, a diretoria 
denunciou que 10% era menos 
que o próprio INPC e que o piso 
dos trabalhadores da GTFoods é 
o mais baixo das empresas da re-
gião, colocando-os numa situação 
única de subvalorização e explo-
ração. 
A queda de braço com a empresa 
durou quase um mês e, graças à 
persistência da diretoria e dos ro-
doviários, a categoria saiu vitorio-
sa dessa luta!

Ao longo dos últimos 
meses, a diretoria esteve 
dedicada a buscar as 
melhores condições de 
trabalho e reajustes para 
toda a categoria. E o 
resultado foi vitorioso!

 Comprometida com a categoria, a diretoria lutou até con-
quistar as melhores propostas aos trabalhadores
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Tabela comparativa mostra o peso da conquista

Em mais de uma reunião, diretoria teve que negar 
propostas aviltantes e persistir na luta

Reunião coletiva com o Grupo GBS

Foto: Arquivo SinttromAr
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e conquistas gerais!
Trabalhando intensamente 

para a realização das melho-
res negociações e reajustes, 

a diretoria passou todo o mês de 
julho encontrando os representan-
tes das empresas e, principalmen-
te, os trabalhadores. Assim, após 
dura briga com a empresa, os tra-
balhadores da GTFoods puderam 
votar e aprovar por 145 favoráveis 
e apenas 3 contrários as propostas 
conquistadas e defendidas pela 
diretoria, comprovando a justeza 
da luta e o seu reconhecimento por 
parte dos motoristas.

Buscando conhecer melhor 
o cenário político, econô-
mico e a atual legislação, a 

diretoria teve, no mesmo mês, um 
dia inteiro de estudo e discussão 
com o doutor, professor e advoga-
do Sandro Lunard. Essa oficina foi 
fundamental para toda a diretoria, 
que saiu dela mais capacitada para 
responder aos problemas enfrenta-
dos no dia a dia da luta sindical. 

Nos dias 4 e 5 de agosto 
ocorreu a assembleia dos 
trabalhadores da Viação 

Real. Nela, mais uma vez, a 
categoria reconheceu a proposta 
levada pela diretoria e a aprovou 
com grande entusiasmo. 

Ainda em agosto, ocorreu a 
assembleia com os traba-
lhadores da Votorantim 

Cimentos (Engemix), onde a 
proposta de reajuste de 11.90% no 
salários e 28.93% no vale alimen-
tação foi aceita por unanimidade.

Na luta pelos direitos dos 
trabalhadores, a diretoria 
buscou também melhorias 

para os passageiros e o transporte 
público como um todo. Assim, 
através da movimentação do sindi-
cato junto à Secretaria de Trans-
portes, os novos carros da frota do 
transporte coletivo estão sinalizan-
do que não trabalham mais com 
dinheiro, somente com cartão.

A  diretoria do Sinttromar de-
nunciou também a situação 
precária do terminal rodovi-

ário de Paiçandu, que estava sem 
cobertura no ponto de ônibus, e 
solicitou a instalação de uma ten-
da para abrigar os passageiros. 
Reconhecendo a demanda, a 
prefeitura levantou no local uma 
cobertura provisória até o fim do 
reparo nas estruturas danificadas.

Sem dúvida, muito se con-
quistou nesse último perío-
do, porém a diretoria ainda 

tem trabalho a ser feito. Algumas 
negociações estão em andamento, 
é preciso estar sempre atento ao 
cumprimento do acordado e há 
melhorias a serem conquistadas 
para os motoristas e para o trans-
porte público. Contudo, para isso 
os trabalhadores podem sempre 
contar com o Sinttromar! 
Rodoviários na luta! 

Nota de repúdioFALA, EMERSON!

Fotos: Arquivo sinttromAr

  Negociações envolveram muito mais do que apenas salário

  Para melhor atender à categoria, diretoria foi aos estudos

Na luta por direitos 
trabalhistas, o Sinttromar 
conquistou melhorias 
também aos passageiros!

POLÍTICA

Desgoverno Bolsonaro 
e perspectivas para o 
próximo ano.

Emerson Viana da Silva
vice-presidente do Sinttromar

Em julho, o Sinttromar foi a público mani-
festar seu total repúdio ao vil assassinato do 
guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, 
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores 
(PT) em Foz do Iguaçu, e expressar sua 
ampla solidariedade para com sua família, 
colegas e o Sindicato dos Servidores Público 
de Foz do Iguaçu, do qual Arruda era diretor.
A crueldade e a irracionalidade que mar-
caram esse triste e revoltante episódio são 
características da atual crise política de 
nosso país, onde a banalização da violência e 
as ameaças contra a democracia, os direitos 
do povo e os democratas tornaram-se atos 
cotidianos.
Arruda foi mais uma vítima da intolerância 
que há anos é fomentada no Brasil e que 
encontra respaldo e estímulo nas aventuras 
golpistas do atual presidente, Jair Messias 
Bolsonaro.
Contudo, atitudes deste gênero, desprezíveis 
em essência, não intimidarão os opositores 
da barbárie que toma conta em nosso país. 
Seremos resistência!
Mais uma vez, à família de Arruda e a todos 
que sofrem com essa perda no campo demo-
crático brasileiro, desejamos força.

Fonte: reprodução

Tivemos a infelicidade de vivenciar simulta-
neamente a pandemia de Covid-19 e o desgo-
verno de Bolsonaro que, juntos, ceifaram a 
vida de mais de 680 mil brasileiros e brasilei-
ras. Foi uma catástrofe.
Negacionismo, corrupção e sabotagem mar-
caram o completo descaso com a vida dos tra-
balhadores por parte do presidente. 
Todos perderam familiares, amigos, gente 
próxima e querida que, antes de ser vítima 
da Covid-19, foi vítima do genocídio levado 
a cabo por Bolsonaro e seus ministros mili-
tares. 
Sofrendo com esses dois acontecimentos, 
hoje nosso país passa pela pior crise de sua 
história, com milhões de trabalhadores de-
sempregados, famílias famintas, e um des-
monte completo da economia brasileira, que 
regrediu décadas em poucos anos e arrastou 
consigo os direitos trabalhistas. 
Por isso, para o próximo período, devemos 
arregaçar as mangas e agir. Para recuperar 
nossos direitos, devemos votar com sabedo-
ria e nos organizar para a luta!
Não há cenário ideal.
Contudo, a história já mostrou que, quando 
os trabalhadores se organizam e lutam, tudo 
é possível!
Por isso, mais uma vez devemos afirmar:
Rodoviários na luta!



Arte: GAbriel rAmos 

A competição será similar à do Dia do Trabalhador, com as 
mesmas regras, premiações e certeza de diversão para todos!

Atendendo a pedidos, vem aí 
mais um Torneio dos Rodoviários!
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Motorista, fique atento aos seus direitos! 
Conheça a lei 13.103/2015 através da 
explicação do Dr. Sandro Lunard.

errata

Após o sucesso do último Torneio do 
Trabalhador, a diretoria  decidiu por 
realizar mais uma competição em 
2022.
Para garantir o alto nível da atividade, 
manteve-se a premiação para os pri-
meiro, segundo e terceiro lugar, além 
de troféu para artilheiro e goleiro me-
nos vazado.
Contudo, mais importante do que o 
próprio torneio, é o seu contexto.
Após meses de negociação, é motivo 
de alegria podermos reunir a direto-
ria, os trabalhadores, seus familiares 
e amigos em mais um momento de 
confraternização e celebração, onde 
podemos comemorar todas as con-
quistas desse último período. 
Para quem não participou do último 
torneio e para quem deseja relembrar 
seus melhores momentos, deixamos o 
QR Code para o vídeo do Torneio do 
Dia do Trabalhador!
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Torneio dos Rodoviários

Fonte: reprodução

Ainda que a legislação seja de 2015, muitos 
rodoviários não têm conhecimento de como 
ficaram seus direitos após a aprovação dela. 
Nesse vídeo, Lunard explica os retrocessos e modi-
ficações que a nova lei trouxe, permitindo mesmo 
situações de trabalho não remunerado enquanto re-
gulamenta os locais de repouso dos trabalhadores.
Sem dúvida, a lei trouxe grande impacto aos 
rodoviários  da categoria D, tanto àqueles que 
rodam nas cidades quanto na estrada, por isso 
é muito importante que todos a conheçam.
Para acessar o vídeo na íntegra, mire 
a câmera de seu celular no QR Code.

assuNtos geraIs


