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Dia do Motorista terá missa, carreata e shows

O Sindicato dos Rodo-
viários deu início aos pre-
parativos para a Festa do 
Motorista, que neste ano 
vai acontecer no domingo, 
24 de julho, antecipando o 
Dia de São Cristóvão, pa-
droeiro da categoria. “Nes-
te ano decidimos inovar e 
pela primeira vez vamos 
comemorar em outro dia. 
Como 25 de julho será em 
uma segunda-feira, vamos 
antecipar nossa celebração 
para o dia 24, um domingo, 
começando pela manhã”, 
explica o presidente Lutério 
Alves. De acordo com ele, a 

mudança é justamente para 
facilitar a participação dos 
motoristas e suas famílias. 

O diretor do Sindica-
to, Márcio José dos Reis, 
conta que a programação 
já está definida e inclui vá-
rias atrações para animar 
a data. No domingo a festa 
inicia às 9h30 no pátio do 
Posto Prodoeste com a tra-
dicional missa campal em 
louvor à São Cristóvão. Na 
sequência, às 10h30, come-
ça a carreata. “Vamos sair 
da Prodoeste, percorrer as 
principais avenidas e ruas 
de Uberaba e finalizar na 

Dupla Rei Gaspar e Majestade vai animar a festa

porta do Sest/Senat, local 
onde acontecerá a benção 
dos veículos”, explica Reis. 
Segundo ele, a realização da 
festa no domingo vai facili-
tar para o fluxo de veículos 
da carreata, já que as ruas 
da cidade estão mais vazias 
neste dia. 

Com a chegada da car-
reata, começa a festa no Sest/
Senat com entrada franca. O 
espaço vai contar com uma 
quermesse, com barracas 
que vão comercializar co-
midas, salgados e bebidas 
diversas. A animação será 
com a dupla Paulo e Felipi 

e show com Rei Gaspar e 
Majestade. “Será uma gran-
de celebração. É uma data 
para o motorista comemo-
rar juntamente com a sua 
família”, afirma o diretor.

Segundo Lutério Alves, 
todos os detalhes do Dia 
do Motorista já estão sendo 
discutidos em reuniões en-
tre a diretoria do Sindicato 
e os parceiros envolvidos. 
“Convidamos a categoria 
para participar de toda a 
programação, lembrando 
que a entrada no Sest/Senat 
será gratuita”, finaliza o pre-
sidente.

Associados vão receber brinde especial pela data
Assim como nos anos 

anteriores, os associados ao 
Sindicato dos Rodoviários 
vão receber um brinde es-
pecial pelo Dia do Motoris-
ta. “É uma data importante, 
em que celebramos a nossa 
categoria. Por isso presen-
teamos os nossos associa-
dos”, afirma o vice-presi-
dente Ataragildo César de 

Almeida.
De acordo com ele, to-

dos os filiados vão receber 
uma bolsa de viagem perso-
nalizada e que pode ser re-
tirada na sede do Sindicato 
a partir do dia 11 de julho. 
“Vamos fazer a entrega ao 
longo do mês, basta o asso-
ciado comparecer para re-
ceber o brinde”. A sede fica 

na avenida Orlando Rodri-
gues da Cunha, 1.032 - Par-
que São Geraldo. A retirada 

Neste ano a festa será antecipada e acontecerá no domingo, dia 24

Diretor Márcio José fala dos 
detalhes da programação

pode ser feita de segunda 
a sexta das 8h às 11h e das 
13h às 17h.

Bolsas de viagem distribuídas no final do ano.
Novo brinde poderá ser retirado a partir de 11/07
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Empresas de todo o país pedem recuperação judicial
Dando continuidade 

sobre o tema mencionado 
no jornal anterior, o pedi-
do de recuperação judicial 
tem assombrado no setor 
de transporte de passagei-
ros.

Recentemente, a justi-
ça de Santa Catarina, pela 
Comarca de Caçador, acei-
tou o pedido de recupera-
ção judicial de três empre-
sas que formam o Grupo 
Reunido, que atua no se-
tor de transportes no Sul 
do país, com linhas inte-
restaduais para o Sudeste. 
O grupo tem agora até dia 
10 de julho de 2016 para 
apresentar um plano de re-
cuperação para os credo-
res. Caso contrário, pode 
ter falência decretada.

De acordo com o pe-
dido registrado no Diário 
Oficial de Justiça de Santa 

Catarina, estão envolvidas 
na recuperação judicial as 
empresas Reunidas Trans-
portes Coletivos, Reuni-
das Transportadora Ro-
doviária de Cargas e Real 
Transporte e Turismo.

Outro gigante do se-
tor, pertencente ao Grupo 
Odilon Santos, do estado 
de Goiás, responsável pelas 
empresas Transbrasiliana, 
Rápido Araguaia e Viação 
Araguarina, entraram com 
pedido de recuperação ju-
dicial. A Rápido Araguaia 
é responsável por quase 
metade das operações de 
transportes na região me-
tropolitana de Goiânia.

Em dezembro de 2015, 
o Banco Volkswagen che-
gou a conseguir decisão 
judicial para aprender 295 
ônibus pertencentes ao 
grupo Odilon Santos.

A Rápido Araguaia es-
tava na ocasião com três 
meses de atraso nas parce-
las dos financiamentos dos 
ônibus para Volkswagen 
que iniciaram em 2008. As 
últimas parcelas vencem 
em junho de 2016.

Os ônibus só foram li-
berados depois que a Rá-
pido Araguaia se tornou 
fiel depositária do Banco 
Volkswagen. A liberação 
ocorreu após liminar do 
desembargador José Hen-
rique Arantes Theodoro, 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo.

No comunicado sobre 
a recuperação judicial, 
o grupo da Rápido Ara-
guaia ainda diz que tem 
como meta a preservação 
do patrimônio das com-
panhias, o pagamento dos 
impostos, a manutenção 

de 2.080 empregos dire-
tos. A cadeia de emprego 
decorrente das atividades 
da empresa somam 4.500 
postos de trabalho.

Gilmar José Raimundo

Assessor Jurídico do Sindicato
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Aniversariantes de JunhoSorteado do mês
ANTÔNIO DOMINGOS DE SOUZA ...................... 13/06

ANTONIO NAVES .................................................... 10/06

CARLOS EDUARDO DAMAS ................................ 04/06

CARLOS HUMBERTO MORAIS MARTINS ......... 30/06

CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA ................. 04/06

DANIEL GALHARDO G. FERNANDES ................ 06/06

DEVAIR DA SILVA ................................................... 03/06

DEYVINER ROGER DA SILVA .............................. 07/06

EDIMAR ANTONIO DA CUNHA ........................... 16/06

EDMAR HENRIQUE DA SILVA ............................. 24/06

ELI ONESIMO LIMA ................................................11/06

EURIPEDES MARTINS SLIVA ............................... 12/06

FERNANDO INACIO DINIZ ................................... 16/06

GILMAR SOARES DA SILVA ................................. 30/06

ILDEFONSO MATIAS DE JESUS ........................... 29/06

JACKSON DOUGLAS DE O. SUDARIO ............... 18/06

JOÃO ALBERTO DE OLIVEIRA ............................ 30/06

JOÃO ANTONIO DA SILVA .................................... 13/06

JOAO BATISTA DA SILVA ...................................... 24/06

JOÃO BATISTA RODRIGUES................................. 23/06

JOÃO GILBERTO DIAS........................................... 18/06

JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE ..................... 27/06

JOSE ANTONIO CEARENSE .................................. 06/06

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA NATALE ............ 08/06

JOSE MARIA DA CUNHA ....................................... 23/06

JOSE MARIA VIEIRA VITALINO .......................... 02/06

LEANDRO PEREIRA ROSA.................................... 27/06

LUIZ ABEU CABRAL DA CONCEIÇÃO ............... 16/06

LUIZMAR JOSE DA SILVA ..................................... 27/06

MARIO DE OLIVEIRA ............................................ 27/06

MARQUES ANTONIO OLIVEIRA ......................... 12/06

MAURO LUCIO GOMES DE OLIVEIRA ...............11/06

MOACIR DOS SANTOS JOSÉ DE OLIVEIRA ...... 13/06

OSMAR OLIVEIRA DE LEMOS ............................. 06/06

PAULO CESAR DOS SANTOS ............................... 20/06

PERON DE SOUSA FERNANDES .......................... 13/06

RAFAEL ANTONIO DA SILVA MATOS ................. 12/06

REGIANE ROCHA ................................................... 01/06

RICARDO MACHADO DINIS ................................ 08/06

ROMES ANTONIO GOMES .................................... 02/06

ROMILTON ALVES DE ALMEIDA ........................ 24/06

RONALDO JOSE ROCHA ....................................... 08/06

SERGIO DA SILVA MATOS .................................... 19/06

SERGIO EURIPEDES BERNADES ........................ 20/06

SILVIO CESAR DOS SANTOS ............................... 19/06

THIAGO ALVES DA SILVA ..................................... 01/06

WASHINTON APARECIDO GOMES...................... 12/06

WELBER CLAITON LUIZ....................................... 04/06

O aniversariante sorteado neste mês 
foi Paulo César dos Santos, motorista da 
empresa Bravo Serviços Logísticos. Ele já 
compareceu à sede do Sindicato e recebeu 
o seu brinde entregue pelo vice-presidente 
Ataragildo Almeida.

Mudança na diretoria
O  d i r e t o r  d o  S i n d i c a t o  d o s 

Rodoviários, Lucinei Antônio Alves 
(foto), se desimcompatibilizou do cargo 
de primeiro secretário a partir do dia 30 
de maio, por quatro meses. Neste período 
o segundo secretário, José Wilson Pereira, 
assume o cargo conforme define o estatuto 
da entidade.
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Negociação do transporte de cargas pode resultar em 
dissídio coletivo

“O acordo com o setor 
de transporte de cargas está 
caminhando para um dis-
sídio coletivo”. A afirmação 
é do presidente do Sindi-
cato dos Rodoviários, Lu-
tério Alves, que é membro 
da comissão de negociação 
representando as entida-
des do Triângulo Mineiro. 
O dissídio coletivo é uma 
ação proposta na Justiça do 
Trabalho por pessoas jurí-
dicas, inclusive sindicatos, 
para solucionar questões 
que não foram resolvidas 
pela negociação direta en-
tre trabalhadores e empre-
gadores.  

O presidente esteve 
presente na última reunião 
envolvendo os filiados à Fe-
deração dos Trabalhadores 
de Transportes Rodoviá-

Trabalhadores da Real 
Expresso e Rápido Federal já 
receberam salário e benefí-
cios com reajuste de 11,08%, 
definido na negociação deste 
ano. O acordo foi encerrado 
dentro do mês da data-base, 
em maio. 

Também foi finalizado 
o acordo das empresas do 
setor de Asseio e Conserva-
ção, com reajustes de 11,28% 
no salário e de 9% no ticket 
alimentação. A data-base do 
setor é no mês de janeiro e 
na negociação ficou acorda-

Real Expresso fecha acordo com 
11,08% de reajuste

rios do Estado de Minas Ge-
rais, realizada no dia 22 de 
junho em Belo Horizonte, 
em que não houve avanço 
para a finalização do acor-
do. “As empresas mantêm a 
proposta anterior de 5% de 
reajuste salarial, o que não 
é aceito pela categoria. Elas 
continuam alegando as di-
ficuldades com o momento 
de crise econômica”, comen-
ta.

De acordo com Alves, a 
categoria solicitou uma reu-
nião junto à Superintendên-
cia Regional do Trabalho, 
em Belo Horizonte, agenda-
da para o dia 28 de junho. 
“Caso não cheguem a um 
acordo, a expectativa é en-
trar com dissídio coletivo e 
aguardar a decisão judicial”, 
afirma. 

A negociação do trans-
porte de cargas envolve cer-
ca de 7 mil trabalhadores, 
de aproximadamente 400 

empresas, apenas em Ube-
raba e região, segundo es-
timativa do Sindicato dos 
Rodoviários.

Presidente do Sindicato participa de reunião realizada em Belo Horizonte no dia 22 deste mês

do que as diferenças retroa-
tivas serão pagas aos traba-
lhadores em três parcelas. 

O presidente Lutério 
Alves explica que o Sindi-
cato também já está prepa-
rando a negociação com os 
trabalhadores do transporte 
coletivo, que tem data-base 
em agosto. “Ainda este mês 
vamos reunir com os traba-
lhadores em assembleia para 
retirar a pauta de reivindi-
cações. Em agosto daremos 
início à negociação salarial 
da categoria”, finaliza. 


