
O RODOVIÁRIO
Av. Orlando Rodrigues da Cunha, nº 1.032 - Pq. São Geraldo

Uberaba-MG - Fones: 3314-2277 / 3314-2512
Ano XIV - Agosto/2016

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Uberaba e Região

Trabalhadores do transporte coletivo não aceitam corte 
de benefícios e negociação segue indefinida

Os trabalhadores do 
transporte coletivo urbano 
e a classe patronal não che-
garam a um acordo e a ne-
gociação deste ano, que tem 
data-base em 1º de agos-
to, permanece indefinida. 
Durante assembleia reali-
zada no dia 22 deste mês, 
os funcionários recusaram 
a proposta das empresas 
Líder e Piracicabana, que 
inclui vários cortes nos be-
nefícios. “Além de oferecer 
reajuste de apenas 5% no 
salário, índice muito abaixo 
da inflação para o período, 
que foi de 9,56%, as empre-
sas ainda apresentaram um 
rol de modificações na con-
venção coletiva”, explica o 
presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, Lutério Antô-

nio Alves.
A proposta das empresas 

inclui: reajuste de 5% no sa-
lário e manutenção do valor 
atual no ticket alimentação; 
extinção do plano odonto-
lógico; condicionamento 
da entrega da cesta básica à 
assiduidade do trabalhador; 
instituição de banco de ho-
ras de até 90 dias; exclusão 
dos benefícios aos trabalha-
dores que são diretores do 
Sindicato; contratação do 
plano de saúde feita exclu-
sivamente pelas empresas, 
sem a participação do Sin-
dicato; e ainda pagamento 
do reajuste proporcional 
aos meses trabalhados para 
os funcionários admitidos 
após a data-base. 

“Ainda estamos no iní-

cio da negociação e espe-
ramos que o acordo evo-
lua. Os trabalhadores estão 
conscientes do atual mo-
mento econômico, mas não 
vamos aceitar perda salarial, 
o que seria um retrocesso, 
ainda mais com a proposta 
das empresas de retirar be-
nefícios conquistados com 
muita luta ao longo dos 
últimos anos”, afirma. Se-
gundo o presidente, o Sin-
dicato já realizou mais de 
20 negociações neste ano e 
todas tiveram reposição da 
inflação, sendo que algumas 
fecharam com ganho real 
para o trabalhador. 

Além de recusar os cor-
tes nos benefícios, na as-
sembleia a categoria formu-
lou uma contraproposta de 
reajuste salarial de 14,56%, 
ou seja, 5% acima do índice 
da inflação. “Eles também 
decidiram que, caso as em-
presas não atendam parte 
das reivindicações, vamos 
entrar com um pedido de 
dissídio coletivo, garantin-
do assim o direito dos tra-
balhadores”, revela Lutério. 

Entre as alegações das 
empresas para não ofere-
cerem melhores condições 
na negociação estão a cri-
se econômica, que trouxe 
prejuízos ao setor, e ain-
da a redução de 65 para 
60 anos na gratuidade do 
transporte coletivo em 
Uberaba. 

O resultado da as-
sembleia com os traba-
lhadores foi apresentado 
à classe patronal durante 
reunião realizada no dia 
26 de agosto na sede do 
Sindicato. Diante do im-
passe, a diretoria da en-
tidade pediu que as em-
presas apresentem nova 
proposta para ser avaliada 
pela categoria. “Eles vol-
taram a relatar as dificul-
dades econômicas, mas 
se comprometeram a dis-
cutir uma nova proposta. 
Vamos aguardar”, finaliza 
Lutério.

O presidente destaca 
que a data-base em 1º de 
agosto está mantida e os 
funcionários terão direito 
às diferenças retroativas. 

Sindicato trabalha na finalização de acordos pendentes
A diretoria do Sindicato 

dos Rodoviários está empe-
nhada para encerrar as ne-
gociações deste ano que ain-
da permanecem pendentes. 
Além do transporte coletivo 
urbano, que está dentro do 
prazo da data-base, outras 
empresas seguem com os 

acordos indefinidos.
Com data-base no mês 

de julho, as empresas Nacio-
nal Expresso e Viação Itape-
mirim dependem da nego-
ciação realizada em outras 
cidades. “As duas empresas 
já fizeram contato e estamos 
acompanhando de perto as 

tratativas”, explica o presiden-
te Lutério Antônio Alves. 

Outra negociação pen-
dente é com a Fadel Trans-
portes. Segundo Alves, a 
empresa também mantém 
contato com o Sindicato e a 
proposta é aplicar o mesmo 
reajuste obtido na convenção 

Empresas propõem extinção do plano odontológico e reajuste de 5% no salário, entre outras mudanças

estadual, além da manuten-
ção dos demais benefícios. 
“Eles também se compro-
meteram a pagar as diferen-
ças retroativas, assim que o 
novo acordo estiver defini-
do”, garante o presidente. A 
data-base da Fadel é no mês 
de maio.



Pág. 02 O RODOVIÁRIO Agosto/2016

Expediente:
“O Rodoviário” é um jornal informativo do 

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Uberaba e Região.

Presidente: Lutério Antônio Alves
Vice Presidente: Ataragildo César de Almeida
1º Secretário: José Wilson Pereira
1º Tesoureiro: Márcio José dos Reis
2º Tesoureiro: Marco Antônio da Silva Nunes

Diretoria/ Suplentes
Antônio Carlos Monteiro dos Santos
Vicente Paulo Faria
Egberto Nascimento Manoel
Ademir Simão Soares
Agostinho Luis de Oliveira
Jeovair Gomes Prata

Conselho Fiscal/ Efetivos
Naciais Barcelos
Vilmar Antônio Rodrigues da Silva
Anabi Borges Medeiros

Conselho Fiscal/ Suplentes
Dionézio Fernandes Maia
Mozair de Oliveira Gonçalves
Mário de Jesus

Delegados Rep. Federação/ Efetivos
Lutério Antônio Alves
Ataragildo César de Almeida

Delegados Rep. Federação/ Suplentes
Domingos Moacir de Melo
Erotildes Matias

• As opiniões expressadas em artigos e matérias 
assinadas são de total responsabilidade de seus 
autores.

Jornalista Responsável: Juliana Fidelis

Contato para publicidade: 3322-6269

Dissídio coletivo
Definição de dissídio 

coletivo: são ações pro-
postas à Justiça do Traba-
lho por pessoas jurídicas 
(Sindicatos, Federações 
ou Confederações de tra-
balhadores ou de empre-
gadores) para solucionar 
questões que não puderam 
ser definidas pela negocia-
ção direta entre trabalha-
dores e empregadores.

O direito processual 
trabalhista, instrumento 
garantidor dos direitos la-
borais, divide os litígios da 
sua natureza em duas ver-
tentes, a saber: dissídios 
individuais e dissídios co-
letivos. Os dissídios de na-
tureza individual têm por 
finalidade a garantia dos 
direitos materiais do tra-
balho quando da litigância 
direta entre trabalhador 
e empregador. O dissídio 

de natureza coletiva, por 
via reflexa, consiste na 
discussão entre direitos e 
garantias trabalhistas per-
tencentes às entidades e 
categorias de classe repre-
sentativas, comuns a todos 
os representados. Como se 
vê, a distinção entre os li-
tígios individuais daqueles 
coletivamente considera-
dos é puramente axiológi-
ca, malgrado constitua sig-
nificante aperfeiçoamento 
do alcance das normas ma-
teriais trabalhistas. O pre-
sente trabalho, nessa pers-
pectiva, pretende abordar 
as principais discussões 
que entornam o assunto e 
os principais entendimen-
tos jurisprudenciais que 
com elas se correlacionam.

A representação para 
instaurar dissídio coletivo, 
assim como propõe o arti-

go 857 da CLT, “constitui 
prerrogativa das associa-
ções sindicais”, salvo nas 
hipóteses do artigo 856, 
isto é, por iniciativa do 
Presidente ou a requeri-
mento da Procuradoria da 
Justiça do Trabalho.

Em apurada análise dos 
artigos acima menciona-
dos, bem assim do dispos-
to no art. 114, §2º da Cons-
tituição Federal, é possível 
se dizer que os legitimados 
para a propositura do dis-
sídio coletivo são, de um 
lado, do sindicato das ca-
tegorias profissionais e, de 
outro, facultativamente, o 
sindicato da categoria eco-
nômica ou empresa.

A Lei Complementar 
75/93 faculta ao Ministé-
rio Público do Trabalho 
a instauração de dissídio 
coletivo de greve (art. 83, 

VIII).
Informações Bibliográficas: 

RIBEIRO, Igor Coelho Antunes. 
Breves considerações acerca do 
dissídio coletivo no direito proces-
sual trabalhista. In: Âmbito Jurídi-
co, Rio Grande, XVII, n. 127, agos-
to de 2014.

Gilmar José Raimundo

Assessor Jurídico do Sindicato
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Aniversariantes de AgostoSorteado do mês
ADEILTON MEDINA COELI .................................. 30/08

ALEXANDRE JOSE DE SOUZA............................. 14/08

ALFREDO DOMINGUES GONÇALVES ............... 06/08

AMADOR FERREIRA AMARAL ............................ 04/08

ANDRE LUIZ ALVES .............................................. 19/08

ANTONIO CESAR DA SILVA ................................. 21/08

ARNALDO LEMBI JUNIOR ................................... 26/08

AUGUSTO DIAS DA SILVA .................................... 03/08

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ....................... 19/08

CARLOS GOMES BORGES .................................... 08/08

CARLOS JOSE CAPUCI .......................................... 16/08

CELIO LEMES QUINTINO ..................................... 25/08

CLARINDO DO NASCIMENTO FERREIRA ......... 04/08

CLAUDIO ROGRIGUES DA SILVA ....................... 30/08

CLEBER JESUS DA SILVA ...................................... 27/08

DANIEL JOAQUIM ALVES..................................... 27/08

DIVINO AUGUSTO DE PAULA ............................. 23/08

EDVALDO FERREIRA DA SILVA .......................... 22/08

EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA ........................... 28/08

FABIANO MACHADO CORREIA .......................... 03/08

FABRICIO JOSE CAMILO OLIVEIRA ................... 03/08

FLÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS .......................... 05/08

GILMAR BARBOSA DE LIMA ............................... 05/08

GILMAR MACEDO SILVA ...................................... 02/08

GLEYSON ANTONIO DE SOUZA.......................... 26/08

GUSTAVO EDUARDO DE LIMA ........................... 25/08

HELIO BATISTA DE ALMEIDA FILHO................. 09/08

HERODES GONÇALVES DIAS ...............................11/08

ISAHU MARTINS MARQUES ................................ 27/08

JEAN CARLO LOPES SILVA .................................. 08/08

JOÃO BATISTA FELIX ............................................ 04/08

JOÃO PEDRO MACIEL DE ARAUJO .................... 30/08

JORGE NAVES DE SOUZA ..................................... 09/08

JORGE RAFAEL FAUSTINO................................... 10/08

JOSE CARLOS FERREIRA FARIAS ....................... 17/08

JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA................ 23/08

JOSÉ DONIZETTE JUVENCIO ............................... 13/08

JOSÉ HUMBERTO DE MELO ................................. 21/08

JUCELINO VIEIRA DOS SANTOS ..........................11/08

LOURENÇO LOURIVALDO JESUS FERREIRA ... 10/08

LUISMAR MOREIRA .............................................. 18/08

LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA .. 18/08

MANOEL SILVIO BARROS DOS SANTOS .......... 15/08

MARCELO FERREIRA DE MORAIS ..................... 07/08

MAURICIO SENA DA SILVA .................................. 12/08

MOACIR SANTOS FONSECA ................................ 23/08

NEWTON HENRIQUE ALVES DA SILVA ............. 22/08

ODAIR FERNANDES DOS SANTOS ......................11/08

ORLANDO RIBEIRO NUNES ................................. 26/08

OTAVIANO PULQUERIO NETO ............................ 28/08

PAULO LUCIANO SANTANA ................................ 16/08

REGINALDO ALVES DA COSTA ........................... 10/08

REGINALDO CARVALHO DE CASTRO ............... 21/08

ROMES ABADIO CIPRIANO ................................. 08/08

RONALDO MARUNO MESQUITA ........................ 16/08

RONDINELLI EURIPEDES DA SILVA................... 09/08

RONES LIMA EVANGELISTA ................................ 28/08

RONILDO BARRETO DE ALMEIDA ..................... 27/08

SENIBALDO ANTONIO OLIVEIRA ...................... 26/08

SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA ...................... 05/08

SILVANIO SOARES RODRIGUES  ........................ 30/08

VAILTON DONIZETTI LEAL .................................. 01/08

VALTAIR PEREIRA DA COSTA .............................. 05/08

VANDERLEI JOSÉ DE MATOS .............................. 31/08

O aniversariante sorteado no 
mês de agosto foi André Luiz Alves, 
motorista da empresa Bravo Serviços 
Logísticos Ltda. Ele já compareceu 
à sede do Sindicato e recebeu o seu 
brinde entregue pelo diretor Márcio 
José dos Reis.

Brinde do Motorista
Os associados ao Sindicato dos 

Rodoviários que ainda não retiraram 
o seu brinde especial pelo Dia do 
Motorista, podem comparecer à sede 
da entidade. “Quem ainda não buscou, 
pode vir até a nossa sede e retirar 
a bolsa de viagem personalizada”, 
comenta o vice-presidente Ataragildo 
César de Almeida. A retirada pode ser 
feita de segunda a sexta das 8h às 11h 
e das 13h às 17h.
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Shows e carreata marcam Festa do Motorista
O Dia do Motorista, 

comemorado neste ano 
antecipadamente em 24 
de julho, proporcionou 
uma intensa programação 
para a categoria. O domin-
go começou com a missa 
campal no pátio do Posto 

Prodoeste em louvor à São 
Cristóvão. Na sequência, a 
carreata reuniu carros, ca-
minhões e motos que circu-
laram pelas principais ruas 
e avenidas de Uberaba. 

O percurso terminou na 
porta do Sest/Senat, local 

que recebeu toda a categoria 
para a continuidade das co-
memorações, com entrada 
gratuita. A animação ficou 
por conta das duplas Paulo e 
Felipi e Rei Gaspar e Majes-
tade. “Avaliamos que a reali-
zação do evento no domin-

go permitiu a presença dos 
motoristas e suas famílias. 
Mais uma vez o Sindicato 
foi parceiro na promoção 
desta grande Festa do Mo-
torista”, enfatiza o presi-
dente Lutério Alves.

Confira as fotos da festa.


