
 
 

 
 

BOLETIM UNIFICADO DOS SINDICATOS RODOVIÁRIOS 
 

PARA TODOS OS EMPREGADOS DA EMPRESA EXPRESSO MARINGÁ LTDA 
Companheiros e Companheiras da Expresso Maringá! 

 

  Os Sindicatos de Rodoviários de Londrina, Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Toledo, 
Cascavel, União da Vitória e Curitiba, coordenados pela comissão de negociações das Federações 
profissionais através do presente informativo, informam que em ultima reunião de negociação 
coletiva realizada em 24/05/2022, para a nossa data-base (01/05/2022), que envolvem os 
trabalhadores do setor de transportes de passageiros de todo o Estado do Paraná, empregados do 
EXPRESSO MARINGÁ LTDA, alcançou patamar esperado de propostas econômicas e sociais e 
portanto para ser a avaliada na assembleia geral de todos os trabalhadores da empresa. 

              Para a renovação dos Instrumentos Normativos, e assinatura dos Sindicatos/Federações 
e das Empresas, falta a assembleia de aprovação dos companheiros e companheiras, para autorizar 
a assinatura dos Acordos Coletivos de Trabalho para 2022/2023. 

A PROPOSTA DA EMPRESA EXPRESSO MARINGÁ PARA REAJUSTES É A SEGUINTE: 
 

Proposta é de um salário base para todos os motoristas no valor de R$ 2.865,00 (dois mil 
oitocentos e sessenta e cinco reais), mensais, com acréscimo no V.A - Vale-Alimentação por meio de 
cartão no valor de R$ 123,71 (cento e vinte e três reais e setenta e um centavos), que será acrescido 
ainda com o valor de R$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), correspondente a 3% 
do piso salarial do motorista de janeiro de 2022, bem como, acrescido ainda com o valor de R$ 
164,00 (cento e sessenta e quatro reais), da cesta básica fornecida pela empresa, que corresponderá 
um V.A. - Vale Alimentação no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) mensais, com desconto 
de R$ 10,00 (dez reais), pelo PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. 

 
Aos demais empregados a partir de 01 de maio, reajuste salarial de 9,47% (nove vírgula 

quarenta e sete por cento) linear, com acréscimo no V.A - Vale-Alimentação por meio de cartão no 
valor de R$ 123,71 (cento e vinte e três reais e setenta e um centavos), que será acrescido ainda com 
o valor de R$ 78,43 (setenta e oito reais e quarenta e três centavos), correspondente a 3% do piso 
salarial do motorista de janeiro de 2022, bem como, acrescido ainda com o valor de R$ 164,00 (cento 
e sessenta e quatro reais), da cesta básica fornecida pela empresa, que corresponderá um V.A. - 
Vale Alimentação no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) mensais, com desconto de R$ 10,00 
(dez reais), pelo PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador. 

 
DEMAIS CLÁUSULAS: Todas as demais cláusulas sociais e econômicas serão renovadas e 

as econômicas, corrigidas a partir de 1º de maio de 2022, pelo índice da inflação, com exceção da 
cláusula de  cesta básica deixará e existir, porque será pago de maio de 2022 em diante juntamente 
com o V.A - Vale Alimentação no valor de R$ 370,00 mensais. Renovação de todas as cláusulas de 
custeio sindical pagas pela empresa aos sindicatos e Federações profissionais, inclusive os dois dias da 
remuneração da Cota Solidária de Participação Negocial, a ser descontada de todos os 
trabalhadores em data oportuna. Todos os reajustes serão aplicados, se aprovados na assembléia 
unificada, a partir de 1º de maio de 2022. As diferenças do reajuste salarial e do Vale Alimentação da 
competência exclusivamente de maio/2022, serão pagas juntamente com o pagamento do mês de 
junho de 2022. Sendo pago o reajuste salarial como abono, e a diferença do V.A. de maio/22, junto 
no cartão do V.A. de junho/22. 

 
A ASSEMBLEIA SERÁ NOS DIAS 01 e 02 DE JUNHO DE 2022 NESTA QUARTA E QUINTA-FEIRA PRÓXIMA 

 
COMO SERÁ A ASSEMBLÉIA!!!! Será por votação secreta com urnas itinerantes 

percorrendo os locais de trabalho, nos dias 01 e 02/06/2022, com início às 5 horas da manhã do dia 
01 e encerramento às 15 horas do dia 02 de junho, quinta-feira. A apuração do resultado será feita 
em seguida na sede dos sindicatos, com unificação dos resultados no (SINTTROL) na Cidade de 
Londrina. O “SIM” aprova a proposta apresentada e o “NÃO” reprova a proposta apresentada pelas 
empresas. 

 

SOLICITAMOS A PARTICIPAÇÃO DOS COMPANHEIROS(AS) DA EXPRESSO MARINGÁ LTDA 
NA ASSEMBLEIA CONVOCADA PELOS SINDICATOS E FEDERAÇÕES DOS RODOVIÁRIOS DO PARANÁ  

   

Abraços dos dirigentes das entidades dos rodoviários do Paraná aos trabalhadores. 


