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Sindicato dos Rodoviários lança novo site

O Sindicato dos Rodo-
viários começa o ano com 
o lançamento de seu novo 
site - www.sttrur.com.br. 
No endereço eletrônico 
os usuários podem en-
contrar diversos serviços, 
como cadastro de empre-
sas, de currículos e acesso 
a acordos e convenções. 
“Já era um desejo da di-
retoria melhorar o nosso 
site, pois a entidade deve 
acompanhar os avanços 
tecnológicos e sempre fa-
cilitar o acesso à informa-
ção para a categoria”, ex-
plica o presidente Lutério 
Antônio Alves.

A reformulação do 
site foi feita por meio de 
iniciativa do funcioná-
rio Alexandre Moreira, 

que elaborou e viabilizou 
uma melhor adequação e 
adaptação para o acesso. 
“Percebi a necessidade de 
aperfeiçoar alguns servi-
ços disponíveis e o resulta-
do deste trabalho é um site 
mais dinâmico, com visual 
mais ‘clean’ e de fácil nave-
gação”, explica.

De acordo com Morei-
ra, o site agora possui uma 
barra de pesquisa que faci-
lita a localização de infor-
mações pelo usuário. No 
item “O Sindicato” é pos-
sível ler a história da enti-
dade, além de obter dados 
da atual diretoria, como o 
perfil do presidente e iden-
tificação dos demais mem-
bros. Na área denominada 
“Informativo” foram inse-

Alexandre Moreira é o responsável pela reformulação do site do Sindicato

ridos os principais eventos 
do Sindicato dos Rodoviá-
rios, a relação dos aniver-
sariantes do mês e ainda 
as edições do jornal O Ro-
doviário. “Mensalmente 
o jornal será disponibili-
zado na internet, além de 
permanecer com a versão 
impressa. Isso facilita para 
que todos possam acom-
panhar o trabalho do Sin-
dicato, a qualquer momen-
to”, enfatiza Lutério Alves. 
Uma agenda também está 
disponível neste campo 
para inserção da progra-
mação de reuniões e even-
tos da entidade.

Já o campo “Serviços” 
traz uma série de facili-
dades para o usuário. No 
local ele pode verificar 
informações para o ca-
dastro de empresas, de as-
sociados/filiados e ainda 
os acordos e convenções. 
“Em Guia Sindical o usuá-
rio pode acessar e impri-
mir mensalmente as guias 
de contribuição, por meio 
do CNPJ da empresa”, ex-
plica Alexandre Moreira. 
Por último, os interessados 
poderão cadastrar seu cur-

rículo em área específica, 
sendo que as informações 
ficarão disponíveis em um 
banco de dados e serão 
enviadas para as empre-
sas quando solicitadas, 
dentro do perfil indicado. 
Com esta medida, o Sin-
dicato pretende ‘filtrar’ 
as informações de cada 
usuário, podendo aumen-
tar as suas chances de re-
tornar ao mercado de tra-
balho. “E ainda teremos 
uma economia de papeis 
impressos na sede”, com-
pleta Moreira.

De acordo com ele, 
com a reformulação do 
site o objetivo da direto-
ria é minimizar o tempo 
gasto em busca de infor-
mações, com a sintetiza-
ção do conteúdo de forma 
prática e de fácil acesso. 
“Procuramos concentrar 
todos os dados que são 
fundamentais para o es-
clarecimento dos usuários 
e dos associados”, finaliza 
Moreira. O novo site do 
Sindicato dos Rodoviários 
está disponível desde o úl-
timo dia 17 de dezembro.

Entrega do kit escolar termina em fevereiro
O  Si nd i c ato  a l e r t a 

aos pais para o prazo de 
entrega dos kits de material 
escolar, que termina no 
dia 26 de fevereiro. “Este 
é mais um benefício para 
o associado, e solicitamos 
que não deixem para a 
última hora”, destaca o 

vice-presidente Ataragildo 
César  de Almeida.  E le 
explica que tem direito ao 
material escolar todos os 
associados que têm filhos 
matriculados no ensino 
fundamental. 

O  k i t  é  c o m p o s t o 
por cadernos brochuras, 

canetas, lápis, borracha, 
régua, apontador e lápis 
de cor. “É um auxílio para 
os pais que já têm muitas 
contas no início de ano”, 
c o mp l e t a  A l m e i d a .  A 
retirada pode ser feita de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h e das 13h às 17h.
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Sede do Sindicato recebe equipamentos de segurança

O Sindicato dos Ro-
doviários investiu na 
segurança de sua sede 
própria, localizada na 
avenida Orlando Rodri-
gues da Cunha, 1032. 
Foram instaladas cinco 
câmeras nos ambientes 
internos e externos, uma 
central de monitoramen-
to, interfone e ainda um 
sensor de presença que é 
acionado no período em 
que o local permanece fe-
chado. 

“Infelizmente estamos 
vivenciando um período 
de muita insegurança em 
Uberaba. Depois de dois 

assaltos em nossa sede, 
decidimos investir em 
mais segurança tanto para 
os nossos funcionários 
como para os associados 
que aqui frequentam”, ex-
plica o presidente Lutério 
Antônio Alves. A última 
invasão ocorreu no mês 
de outubro e foram leva-
dos R$ 500,00 de um as-
sociado, dois celulares e 
uma moto de um dos fun-
cionários. “A moto foi re-
cuperada, mas o restante 
ficou no prejuízo. Foi um 
susto grande para todos, 
já que os meliantes esta-
vam armados”, completa 

o presidente.
Lutério enfatiza que 

as câmeras são de alta de-
finição e conseguem vi-
sualizar detalhes do que 
ocorre do lado de fora da 
sede como, por exemplo, 
a placa de um veículo se 
for necessário. Além dis-
so, o sistema de monito-
ramento pode ser acessa-
do via internet. “Isso nos 
tranquiliza, pois conse-
guimos visualizar a sede 
em tempo real, a qualquer 
hora de onde estivermos”, 
destaca. 

A direção do Sindica-
to pede a compreensão 
dos associados para cola-

borarem com o novo sis-
tema, já que agora o por-
tão permanece fechado 
e todos devem utilizar o 
interfone e se identificar. 
“É a única forma de con-
trolar o acesso ao interior 
da sede, precisamos des-
ta parceria da categoria 
para juntos evitarmos 
outro incidente”, finaliza.Câmeras de monitoramento da sede do Sindicato podem ser acessadas via internet
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Aniversariantes de Janeiro
Sorteado do mês

AGNELO MARTINS RIBEIRO ............................... 17/01

AGOSTINHO LUIS DE OLIVEIRA ........................ 27/01

ALEXSANDRO JUVINO RODRIGUES ................. 28/01

ANTONIO DAS GRAÇAS ALVES .......................... 03/01

ANTONIO DOS REIS GENEROSO ........................ 07/01

ANTÔNIO NAVES DE SOUZA ............................... 12/01

BELCHIOR URBANO .............................................. 02/01

CARLOS ALVES DINIZ ........................................... 05/01

CARLOS ANTONIO DA SILVA ............................... 16/01

CARLOS EDUARDO FRANÇA .............................. 12/01

CLAUDEMIR FOSCARINE..................................... 01/01

CLOVIS ALFREDO DE ANDRADE ....................... 05/01

CRISTIANO LOURENÇO SILVA ............................ 25/01

DANIEL BARBOSA DA SILVA ............................... 29/01

DANIEL DE SOUSA NUNES .................................. 16/01

DAVID FERNANDO SIVA LOCCI .......................... 13/01

DENILSON ELIAS DE CASTILHO ........................ 02/01

EDILSON AUGUSTO FERREIA ............................. 15/01

EDVALDO MOREIRA.............................................. 07/01

EGBERTO NASCIMENTO MANOEL .................... 14/01

ELISSALANDE LACERDA DE URZEDO ............. 15/01

EURIPEDES PEREIRA............................................. 30/01

FLORISVALDO BARSANULFO ALVES ............... 29/01

GILSON FREITAS DA SILVA .................................. 01/01

IDELFONSO BALTAZAR RESENDE ..................... 04/01

JERFERSON TOMAS DA SILVA ............................ 05/01

JOAO BATISTA MARQUES DORES ...................... 31/01

JOAQUIM FRANCISCO GOMES ........................... 10/01

JORGE NORONHA BATISTA ................................. 04/01

JORGE SILVA SALES .............................................. 14/01

JOSE AILTON RODRIGUES DE SOUSA ............... 01/01

JOSE EUSTAQUIO ROCHA .................................... 16/01

JOSE JAILTON DA SILVA ....................................... 14/01

JOSÉ PEDRO RIBEIRO ........................................... 02/01

JOSE PEREIRA DA SILVA ....................................... 26/01

JOSE ROBERTO FERREIRA ................................... 24/01

JOSE SALVINO TIAGO ........................................... 08/01

JULIÃO MARTINS DE ARAÚJO ............................ 25/01

KAYSON HENRIQUE DE OLIVEIRA .................... 04/01

LUCAS OLIVEIRA MESQUITA .............................. 16/01

LUCELIO DOS REIS CUNHA ................................. 30/01

LUIS HENRIQUE RIBEIRO .................................... 19/01

LUIZ ANDRE DIAS RODRIGUES .......................... 21/01

LUTERCIO ANTONIO ALVES................................ 06/01

MARCELO HENRIQUE SILVA ............................... 04/01

MARCELO MAGNO PACHECO ............................. 01/01

MARCIO FERNANDES NUNES ............................. 20/01

MÁRCIO JOSÉ DOS REIS ........................................11/01

MÁRIO MATIAS ...................................................... 10/01

NIVALDO MATEUS DE ANDRADE ...................... 27/01

OSIRIS IRAM SILVA ................................................ 10/01

OSMAR GOMES DOS SANTOS ............................. 15/01

OTÁVIO AUGUSTO DE PAULA CÔRTE .............. 04/01

PAULO CESAR ALVES DA CRUZ ......................... 25/01

PEDRO RENATO CÂNDIDO .................................. 19/01

RAULINO CLAUDINO ............................................ 09/01

RICARDO ORMEZINDO DA SILVA ...................... 24/01

ROGERIO FOLADOR .............................................. 29/01

SEBASTIÃO LUIS DA SILVA FILHO ..................... 30/01

SERGIO REIS DA SILVA ......................................... 07/01

TARCÍSIO ALVES COELHO ................................... 08/01

VALTER BARBOSA DA SILVA JUNIOR................ 30/01

VANTUWILSON ALVES DE OLIVEIRA ............... 17/01

WALTER GERMANO DE FREITAS ....................... 22/01

WILSON FARIA........................................................ 01/01

O sorteado no mês de janeiro é o 
motorista da Real Expresso, Mário 
Matias, que recebeu o brinde entregue 
pelo diretor Márcio José dos Reis. A 
diretoria do Sindicato aproveita para 
fazer uma homenagem a Mário, que 
atualmente está afastado do trabalho 
por motivo de saúde. 

“Ele é um grande companheiro 
e queremos enviar nossas vibrações 
positivas para que ele se recupere logo 
e possa voltar ao trabalho”, afirmam 
o presidente Lutério Alves e demais 
diretores. 

Mário Matias é motorista na Real 
Expresso há aproximadamente 40 anos.
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Real Expresso e Rápido Federal 
se comprometem a sanar 

pendências com trabalhadores
O presidente do Sindi-

cato dos Rodoviários, Lu-
tério Antônio Alves, esteve 
pessoalmente na sede das 
empresas Real Expresso e 
Rápido Federal em Brasí-
lia para cobrar uma solu-
ção para as pendências no 
pagamento dos funcioná-
rios referente aos meses 
de novembro e dezembro 
de 2015. “Nós fomos acio-
nados pelos funcionários 
em relação a isso e inicial-
mente as empresas reco-
nheceram o erro e ficaram 
de repor no mês seguinte. 
Mas, para a nossa surpre-
sa, houve novo erro, só que 
desta vez com o adicional 
noturno, hora extra e pa-
gamento de feriado. Diante 
desta situação nós agenda-
mos uma reunião na sede 
em Brasília”, explica.

No encontro marca-
do para o dia 21 de janei-
ro, o presidente Lutério 
Alves, o assessor jurídico 
do Sindicato, Gilmar José 
Raimundo, e os diretores 
Márcio José dos Reis e Vil-
mar Antônio Rodrigues da 

Silva, foram recebidos pelo 
diretor do grupo, Eduardo 
Meggiolaro de Castro, e o 
advogado Jocimar Moreira 
Silva. Segundo Lutério, os 
representantes patronais re-
conheceram as pendências 
nos pagamentos dos meses 
de novembro e dezembro, 
justificando que o proble-
ma ocorreu em função da 
centralização das folhas de 
todas as empresas do grupo 
na cidade do Rio de Janeiro. 

“O mais importante é 
que eles se compromete-
ram em viabilizar todos os 
esforços para que as dife-
renças sejam quitadas na 
folha do mês de janeiro, 
com pagamento no dia 30”, 
ressaltou Lutério, enfati-
zando que o diretor disse 
que as empresas vão rever 
alguns procedimentos para 
que falhas como estas não 
voltem a acontecer. “Vamos 
aguardar e estamos atentos. 
Ficamos à disposição dos 
trabalhadores para verificar 
se foram cumpridas todas 
as obrigações das empre-
sas”, finaliza. 

Categoria recusa proposta das 
empresas de Asseio e Conservação

O ano de 2016 come-
çou com a realização da 
primeira rodada de ne-
gociações com o setor de 
Asseio e Conservação, no 
dia 20 de janeiro em Belo 
Horizonte. “É a primeira 
negociação do ano. Toda a 
diretoria está empenhada 
em conseguir bons acor-
dos para os trabalhadores. 
Sabemos que 2016 será di-
fícil, começamos com um 
índice de inflação alto, de 
10,48%, mas o nosso com-
promisso é com a catego-
ria”, enfatizam Lutério 
Antônio Alves e Ataragil-
do Almeida, presidente e 
vice-presidente do Sindi-
cato dos Rodoviários, res-
pectivamente. 

Na reunião realizada 
com o Sindicato das Em-

presas de Asseio e Conser-
vação do Estado de Minas 
Gerais foi apresentada a 
proposta de reajuste sa-
larial de 10,97% e de 9% 
no ticket alimentação. “Os 
trabalhadores recusaram a 
proposta da classe patro-
nal”, explicam os direto-
res. De acordo com eles, 
a categoria pede reajustes 
melhores e ainda a implan-
tação do plano de saúde. 
Uma nova rodada de nego-
ciações está agendada para 
o dia 28 de janeiro.

O acordo com o setor 
de Asseio e Conservação 
acontece a nível estadual 
e envolve os demais sindi-
catos. “Nossa expectativa é 
grande para esta negocia-
ção, que tem data-base em 
janeiro”, finalizam.

Lutério e Ataragildo contam detalhes da primeira negociação de 2016


