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Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Uberaba e Região

Negociação do transporte coletivo termina com reajuste de 8%
Em assembleia, os 

funcionários do trans-
porte coletivo urbano 
aprovaram a proposta das 
empresas Líder e Piraci-
cabana de reajuste de 8% 
no salário e no ticket ali-
mentação, finalizando a 
negociação deste ano. A 
decisão também encerra a 
ação judicial movida pelo 
Sindicato dos Rodoviá-
rios, na tentativa de ins-
taurar o dissídio coletivo 
para a categoria. “Nossa 
entidade foi imparcial e 
deixou os trabalhadores à 
vontade para definirem”, 
explica o presidente Luté-
rio Antônio Alves.

De acordo com ele, a 
contraproposta das em-
presas de aplicar o índice 
de 8% no salário e no tic-
ket alimentação foi levada 
aos trabalhadores em uma 
assembleia continuada de 
dois dias, realizada em 
21 e 22 de outubro. O vi-
ce-presidente Ataragildo 
César de Almeida comen-
ta que o Sindicato optou 
por fazer uma assembleia 
continuada nos terminais 
de ônibus e nas garagens 
justamente para facilitar a 
participação da categoria. 
“Nós estendemos este tra-
balho por dois dias para 
que todos pudessem ter 
voz ativa nesta decisão”, 
comenta Almeida, des-
tacando que os diretores 
Antônio Carlos Monteiro 

dos Santos e Jeovair Go-
mes Prata foram escalados 
para permanecer das 8h às 
18h à disposição daqueles 
que quisessem votar.

E o resultado foi posi-
tivo. Ao todo, 282 assina-
turas foram colhidas na 
assembleia, sendo que 274 
trabalhadores concorda-
ram com a contraproposta 
das empresas e apenas 08 
não aprovaram. “Tivemos 
a participação de 78% dos 
funcionários, um índice 
muito bom, e a decisão foi 
aprovada pela maioria”, 
comentam Lutério e Ata-
ragildo. 

O presidente recorda 
que inicialmente as empre-
sas fizeram uma proposta 
de apenas 5% de reajuste 
no salário, além do cor-
te de benefícios, o que foi 
recusado pela categoria. 

“Percebemos que a tenta-
tiva de resolver na justiça 
pesou muito e houve um 
esforço dos dois lados para 
finalizar o acordo. As em-
presas fizeram uma pro-
posta melhor e os traba-
lhadores cederam, já que 
o dissídio coletivo era um 
resultado incerto e que po-
deria ser demorado”, avalia 
Alves. 

Com o reajuste, o salá-
rio do motorista sai de R$ 
1.554,38 para R$ 1.678,73, 
e o ticket passará para R$ 
13,95 por dia efetivo de 
trabalho, totalizando R$ 
418,60. Também ficou 
acordada a manutenção 
do valor do ticket extra do 
motorista, de R$ 14,09 por 
dia. Com os dois benefí-
cios, ao todo o profissio-
nal receberá R$ 784,94 de 
ticket. De acordo com o 

presidente, as empresas se 
comprometeram a pagar 
as diferenças retroativas 
referentes ao salário e ao 
ticket alimentação na fo-
lha de pagamento do mês 
de outubro. A data-base 
do transporte coletivo é 
em 1º de agosto.

“Mais uma vez o Sin-
dicato dos Rodoviários 
conseguiu intermediar 
a negociação e buscou o 
melhor resultado para a 
categoria. Mesmo em uma 
época de crise e dificulda-
des financeiras, o acordo 
foi finalizado com índice 
mais satisfatório do que o 
apresentado inicialmente. 
A promoção de uma as-
sembleia continuada mos-
trou como é importante 
e eficaz a participação do 
trabalhador”, finaliza o 
presidente. 

Trabalhadores concordaram com nova proposta das empresas e optaram por finalizar o acordo
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Sindicato desiste de ação do 
dissídio coletivo

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes 
Rodoviários de Uberaba e 
Região informa aos fun-
cionários do transporte 
coletivo urbano que desis-
tiu do prosseguimento da 
ação de dissídio coletivo, 
em virtude do acordo rea-
lizado entres as partes para 
reajuste do salário e do  
ticket alimentação.

No dia 26 de setembro, 
o Sindicato tinha instaura-
do, perante a Seção Espe-
cializada em Dissídios Co-
letivos do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª 
Região da cidade de Belo 
Horizonte/MG, Dissídio 
Coletivo de Trabalho de 
Natureza Mista (Cláusu-
las Econômicas e Jorna-
da de Trabalho) contra o 
Sindicato das Empresas de 
Transportes de Passagei-
ros do Triângulo Mineiro 
– SINDETT (entidade que 
representa as empresas do 

transporte coletivo). Com 
a aprovação da nova pro-
posta das empresas pelos 
trabalhadores e a finaliza-
ção da negociação, a ação 
foi encerrada.

Gilmar José Raimundo
Assessor Jurídico

Nacional Expresso e Viação Itapemirim 
ainda têm acordos indefinidos

A diretoria do Sindi-
cato dos Rodoviários está 
trabalhando na finalização 
dos últimos acordos de 
2016. Apenas as negocia-
ções com as empresas Via-
ção Itapemirim, Nacional 
Expresso e Rotas Viação 
do Triângulo permane-
cem pendentes. “Nós já 
fizemos algumas reuniões 
com estas empresas, mas 
não houve avanço, já que 
encontram-se em recupe-
ração judicial”, explica o 
presidente Lutério Antô-
nio Alves (foto).

De acordo com ele, a 
diretoria está empenhada 

em garantir o reajuste aos 
trabalhadores e o pagamen-
to retroativo à data-base no 
mês de julho. “No caso da 
Nacional e da Rotas os sa-
lários estão em dia, mas em 
relação à Itapemirim sabe-
mos que tem apresentado 
atraso”, comenta. As nego-
ciações das três empresas 
envolvem também outros 
municípios.

Em relação à Fadel 
Transportes, a negociação 
foi finalizada neste mês 
com reajuste de 7% nos 
salários e no ticket alimen-
tação dos funcionários. O 
pagamento será retroativo 
ao mês de julho.
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Aniversariantes de OutubroSorteado do mês
ADAIR DA SILVA ..................................................... 30/10

ADEILSON SILVERO TOSTA ................................. 01/10

ADÉLIO FERREIRA VAZ ........................................ 30/10

AFRANIO BORGES FILHO .................................... 18/10

ANABI BORGES DE MEDEIROS .......................... 23/10

ANDRE LUIS TADEU GAROLLA .......................... 28/10

ANTÔNIO AMAURI GONÇALVES ....................... 12/10

ANTONIO BOAVENTURA DA R CASTRO ........... 26/10

ANTONIO GUARATI NETO ................................... 01/10

CARLOS ANTONIO CAETANO ............................. 29/10

CARLOS AUGUSTO DIAS ...................................... 17/10

CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUSA .............. 01/10

CARLOS ROBERTO GONÇALVES DA SILVA ..... 15/10

CARLOS RODOLFO GARCIA SALVADOR .......... 16/10

CLARECI PINTO DE SENE JÚNIOR ..................... 13/10

CLAUDIOMAR GONÇALVES FERREIRA ........... 29/10

CLEBER DIAS ROSA .............................................. 31/10

CLESIO RIBEIRO DA SILVA .................................. 23/10

CRISTIANO DE OLIVEIRA .................................... 02/10

CRISTIANO MENEZES ROSA ............................... 09/10

DANIEL DOS REIS ARAUJO .................................. 06/10

DOMINGOS MOACIR DE MELO .......................... 13/10

EDVALDO JOSÉ DOS REIS .................................... 08/10

ELISMAR BATISTA DE FARIA .............................. 26/10

ELSON FARIA BRAGA ........................................... 05/10

EROTILDES MATIAS .............................................. 06/10

EURIPEDES ALVES DE FREITAS ......................... 02/10

EURIPEDES RIBEIRO ............................................. 18/10

FARNESIO VIEIRA ROSA ....................................... 07/10

FERNANDO MENDES ............................................ 18/10

GILMAR DIAS TOMAZ .......................................... 30/10

ILTON MARTINS RIBEIRO .................................... 28/10

IVO HENRIQUE SABINO MANSO ........................ 18/10

JAIR BERNARDES ALVES ..................................... 18/10

JOÃO BATISTA DA SILVA ...................................... 22/10

JOÃO LUIZ DE SOUSA ........................................... 23/10

JOAQUIM GOMES DE CASTRO ........................... 27/10

JOEL RODRIGUES SOBRINHO ............................. 22/10

JORGE LUIZ RODRIGUES ..................................... 21/10

JOSÉ ALAOR SILVA ................................................ 07/10

JOSE ANTONIO DA SILVA ..................................... 31/10

JOSE APARECIDO DA SILVA ................................. 20/10

JOSE BRAZ SOARES FERNANDES ...................... 05/10

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ................................ 03/10

JOSE CONCEIÇÃO DE SOUSA .............................. 12/10

LEVI VARGAS GOMES ........................................... 19/10

LOURIVAL BATISTA DE ALMEIDA...................... 08/10

LUIS ANTÔNIO DE QUEIROZ ............................... 27/10

LUIS ANTONIO PEREIRA ...................................... 03/10

LUIZ CARLOS DA SILVA ....................................... 06/10

MANOEL GARCIA NETO ....................................... 10/10

MARCELO ALVES ................................................... 16/10

MARCO ANTONIO DE LIMA ................................. 17/10

MARIA APARECIDA MATEUS COSTA ................. 26/10

MILÉCIO MARMO MOURA ................................... 03/10

NIVALDO DOS REIS CIPRIANO ........................... 06/10

OSMAR DOS REIS GOMES .................................... 25/10

OSMAR LUIZ ZANQUETA ..................................... 18/10

PEDRO PEREIRA BARROS .................................... 19/10

RENILDO OTAVIO DOS SANTOS ......................... 08/10

RODRIGO FELICIANO CASSIMIRO .................... 22/10

ROMILDO OZÓRIO CARNEIRO ........................... 02/10

RONILDO JACINTO SEVERINO ........................... 24/10

SILVERIO DE SOUSA RODOVALE ....................... 10/10

WILLIAN RODRIGUES DOS REIS ........................ 06/10

O sorteado no mês de outubro foi 
Adélio Ferreira Vaz, coordenador de 
tráfego na empresa Rotas Viação do 
Triângulo. Ele já compareceu à sede do 
Sindicato e recebeu o seu brinde entregue 
pelo diretor Márcio José dos Reis.

Negociação do
transporte de cargas
O Sindicato dos Rodoviários informa 

que os trabalhadores das empresas de 
transporte de cargas terão direito a um 
acréscimo de 2% no salário a partir de 
1º de novembro, conforme definido na 
Convenção Coletiva de Trabalho fechada 
em Belo Horizonte entre os sindicatos 
patronal e da categoria.

Além disso, as empresas também 
devem contratar um plano odontológico 
para os trabalhadores do setor. De acordo 
com o presidente Lutério Alves, a empresa 
deve pagar o plano do titular e a adesão dos 
dependentes é livre. Caso o trabalhador 
interesse, o custo será de R$ 15,00 por 
cada dependente, sendo que o valor total 
do grupo familiar não pode ultrapassar 
R$ 40,00.
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Campanha Novembro Azul alerta para a 
prevenção ao câncer de próstata

Começa no próximo 
mês a campanha Novembro 
Azul, dedicada à prevenção 
e diagnóstico precoce do 
câncer de próstata. A ação 
é voltada aos homens com 
idade a partir dos 45 anos. 
De acordo com informa-
ções do Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), no Bra-
sil o câncer de próstata é o 
segundo mais comum en-
tre os homens e a estima-
tiva é que neste ano o país 
tenha 61.200 novos casos 

da doença. 
Em Uberaba, os homens 

poderão consultar com um 
urologista e fazer o exame 
de sangue PSA (antígeno 
prostático específi co, na 
sigla em inglês), que pode 
identifi car o aumento de 
uma proteína produzida 
pela próstata, o que se-
ria um indício da doença. 
Para fazer o agendamento, 
o homem deve comparecer 
à unidade de saúde mais 
próxima de sua residência, 

Exame toxicológico em caminhoneiros reduz acidentes
A obrigatoriedade do 

exame toxicológico para 
motoristas profi ssionais, 
implantada há apenas seis 
meses, já conseguiu re-
duzir em mais de 38% o 
número de acidentes nas 
estradas federais de todo o 
país. A medida também fez 
com que mais de 230 mil 
motoristas profi ssionais 
mudassem de categoria ou 
não renovassem sua Car-
teira Nacional de Habilita-

ção (CNH). Os dados foram 
divulgados neste mês pelo 
Instituto de Tecnologia para 
o Trânsito Seguro (ITTS).

A obrigatoriedade do 
exame toxicológico para 
motoristas com CNH nas 
categorias C, D e E tor-
nou-se uma norma pela Lei 
Federal 13.103/15 já devi-
damente regulamentada 
pelo Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) e pelo 
Ministério do Trabalho. Ela 

levando o cartão do SUS e 
documento de identifi ca-
ção. Caso ele não possa ir, 
alguém da família pode fa-
zer o agendamento por ele, 
levando os documentos. Na 
própria unidade ele já será 

informado da data, ho-
rário e local da consulta, 
além de sair com o exa-
me de PSA agendado para 
uma das Unidades Regio-
nais de Saúde (São Cristó-
vão ou Boa Vista).

passou a valer em 2 de mar-
ço deste ano para a emissão 
e renovação da CNH, na 
pré-admissão e no desliga-
mento de motoristas profi s-
sionais.

Sua adoção foi a primei-
ra medida para combater o 
uso de drogas por conduto-
res, desde que o Código de 
Trânsito Brasileiro entrou 
em vigor, em janeiro de 
1998. Ela defi ne que o mo-
torista faça uma renovação 

da carteira de 60 em 60 
meses, determinação essa 
que vai cair para 30 meses 
em 2018.

Nos seis meses de vi-
gência da lei, foram testa-
dos cerca de 650 mil pro-
fi ssionais no país. Apenas 
profi ssionais do Tocantins 
e de Mato Grosso do Sul 
não estão fazendo os exa-
mes, resguardados por li-
minares.

Fonte: Portal Brasil


