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Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Uberaba e Região

Diretoria quer melhorias para a categoria em 2017

A diretoria do Sindica-
to dos Rodoviários encerra 
o ano com a expectativa de 
que 2017 apresente melho-
rias para o setor. “Espera-
mos que o Brasil saia desta 
crise econômica e retome 
o seu crescimento. Que os 
nossos políticos possam 
resolver esta situação que 
afetou todos os trabalhado-
res, especialmente da nossa 
categoria”, avalia o presi-
dente Lutério Alves. Ele re-
corda que neste ano o setor 
de transportes enfrentou 
dificuldades em todos os 

segmentos, o que refletiu 
diretamente na vida das fa-
mílias.

“Nós que estamos aqui 
no dia a dia do Sindicato 
percebemos que os traba-
lhadores estão com difi-
culdades para retornar ao 
mercado de trabalho. Exis-
te uma grande demanda de 
emprego, temos muitos cur-
rículos bons aqui aguardan-
do uma vaga. No passado 
isso era coisa rara de acon-
tecer”, comenta Alves. 

Em relação às negocia-
ções, ele destaca que, apesar 

do atual momento econômi-
co, o balanço é positivo. “In-
felizmente tivemos alguns 
acordos abaixo da inflação, 
mas a maioria manteve pelo 
menos o índice e em outros 
conseguimos ter ganho real 
para o funcionário”, enfatiza 
o presidente. E o Sindica-
to inicia o ano trabalhando 
por melhores acordos. “Em 
janeiro já planejamos todo 
o nosso calendário de nego-
ciações. Queremos buscar 
melhorias para a categoria”, 
afirma Alves.

Ele reforça que neste 
processo é fundamental a 
participação dos trabalha-
dores. “Sempre digo que 
‘catitu fora da manada vira 
comida de onça’. Este ditado 
mostra que precisamos da 
união para conseguir mais 
benefícios. Para ser forte, o 
Sindicato precisa de todos!”.

O presidente Lutério 

aproveita para convidar os 
trabalhadores a se asso-
ciarem ao Sindicato. “Nós 
oferecemos diversos bene-
fícios, venham conhecer 
a nossa sede e conferir o 
trabalho desenvolvido. Es-
tamos aqui para atender 
a categoria, esta é a nossa 
finalidade”, afirma. Os as-
sociados contam com con-
sultório odontológico, as-
sessoria jurídica, salão de 
cabeleireiro, kit de material 
escolar, brindes, etc. “Te-
mos estrutura para atender 
um grande número de pes-
soas e a sede está localiza-
da em uma avenida de fácil 
acesso a todos”, finaliza.

A sede do Sindicato fica 
na avenida Orlando Rodri-
gues da Cunha, 1.032, no 
Parque São Geraldo. O ho-
rário de funcionamento é 
de segunda a sexta, das 8h 
às 11h e das 13h às 17h.

Presidente Lutério avalia as negociações e fala das expectativas 
para o próximo ano
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Agora todos os trabalhadores e familiares 
do Transporte de Cargas podem ter 

um sorriso campeão!

Odontoplano

A melhor operadora odontológica do Brasil 
de acordo com a avaliação da ANS (IDSS2016)

Principais coberturas:

Restaurações

Limpeza/Raspagem
Consulta de diagnóstico

Radiografias
Extrações

Tratamento de gengiva
Tratamento de canal

Odontopediatria
Plantão 24 horas/Urgência

Rede credenciada disponivel no site: 
www.belodente.com.br

Central de Atendimento: 0800-701-3803

Expediente:
“O Rodoviário” é um jornal informativo do 

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Uberaba e Região.
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Associados podem retirar brinde de Natal até dia 23
Os associados ao Sindica-

to dos Rodoviários que ainda 
não receberam o brinde de 
Natal podem fazer a retira-
da até o dia 23 de dezembro. 
“Muitos já vieram até a nos-
sa sede, mas estamos aguar-
dando aqueles que ainda não 

compareceram”, explica o 
vice-presidente Ataragildo 
César de Almeida.

O brinde de Natal é com-
posto de uma garrafa de vi-
nho, acompanhada de uma 
caneta e sacola personaliza-
da para utilidades diversas. 

“Este benefício é uma forma 
de agradecer aos nossos com-
panheiros pela parceria ao 
longo do ano”, comenta. O 
brinde pode ser retirado na 
sede do Sindicato, no horá-
rio das 8h às 11h e das 13h às 
17h.

Funcionário do Sindicato, Alexandre Moreira, entrega o brinde ao 
motorista da Setetur Turismo, Vagner Gomes Batista

Recesso
O Sindicato dos Rodo-

viários informa que estará 
em recesso de fim de ano 
entre os dias 24 de dezem-
bro a 01 de janeiro de 2017, 
período em que a sede 
permanecerá fechada para 
atendimento. O Sindicato 
retoma as atividades no dia 
02 de janeiro (segunda-fei-
ra), às 8h.
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Aniversariantes de DezembroSorteado do mês
ADEMIR DE ARAUJO R. DA CUNHA JUNIOR ... 06/12

ADRIANO RANGEL FERREIRA .............................11/12

AILDO HUMBERTO RODRIGUES SILVA ............ 19/12

AILTON PEREIRA ALVES ...................................... 02/12

AILTON VALDAMERI ............................................. 22/12

ALDEMAR JOSE ROSA .......................................... 30/12

ANIBAL ALVES DE CARVALHO ........................... 05/12

ANSELMO DUARTE DA SILVA ..............................11/12

CACILDO DE SOUZA ............................................. 22/12

CARLOS ROBERTO TOMAZ ................................. 23/12

CELSO DE SOUZA .................................................. 23/12

CLAUDINEI LUIS CEARENSE .............................. 03/12

CRISTIANO LEMES DE OLIVEIRA ...................... 14/12

DANIEL FERNANDES ............................................ 17/12

DIONÉZIO FERNANDES MAIA ............................ 17/12

EURÍPEDES JOSÉ COTA......................................... 03/12

GASPAR DONIZETTI DA SILVA ............................ 22/12

GASPAR DOS REIS FERREIRA ............................. 03/12

GILMAR BARBOSA DE LIMA JUNIOR................ 01/12

HELIO MARCIO MESSIAS BARBOSA ................. 22/12

HERMES JOSÉ DO NASCIMENTO ....................... 16/12

JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA .............. 27/12

JOÃO INÁCIO PIRES FILHO .................................. 06/12

JOSE ANGELO DE CARVALHO............................. 13/12

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA.............................. 12/12

JOSE EURIPEDES DA CRUZ .................................. 19/12

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS................................ 13/12

JOSE ROBERTO DE ARAUJO SABINO ................ 09/12

JOSE RODRIGUES DE MORAIS .............................11/12

LEONALDO ALVES RABELO ............................... 19/12

LOURIVAL RODRIGUES ........................................ 05/12

LÚCIO ANTÔNIO ALVES ....................................... 31/12

LUIS ROBERTO RIBEIRO ...................................... 10/12

LUIZ ANTONIO ALVES .......................................... 31/12

LUZIA APARECIDA BARBOSA ............................. 30/12

MACIEL LUIZ DE ARAÚJO ................................... 05/12

MANOEL JOAQUIM DA SILVA ............................. 25/12

MARCO ANTONIO DA SILVA NUNES ................. 04/12

MAURO PEREIRA DOS SANTOS .......................... 29/12

MOZAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES ................. 03/12

NATALICIO DE JESUS DA SILVA .......................... 25/12

NATALINO DOS REIS OLIVEIRA ......................... 31/12

NATANAEL DA SILVA ............................................ 25/12

NILVAR TEIXEIRA MARIANO .............................. 24/12

REINALDO ESTEVAM DE S. FILHO .................... 04/12

RICARDO CORDEIRO GOMIDES ......................... 09/12

ROBERTO LUIZ RODRIGUES DE SOUSA ........... 30/12

RODRIGO DE SOUZA FERREIRA DA SILVA....... 22/12

RONILDO ROMES RODRIGUES ........................... 08/12

VICENTE DE PAULA SILVA ................................... 02/12

WILSON RODRIGUES ............................................ 06/12

ZEIDSON LUIZ DA SILVA ...................................... 08/12

O aniversariante sorteado no mês de 
dezembro foi Adriano Rangel Ferreira, 
motorista da empresa Expresso Itamarati 
S/A. Ele já compareceu à sede do Sindicato 
e recebeu o seu brinde, entregue pelo 
presidente Lutério Alves.

Viação Itapemirim
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários 

lamenta que a negociação com a Viação 
Itapemirim continue pendente, sendo o 
único acordo sem definição em 2016. “Nós 
estamos acompanhando as reuniões, mas 
infelizmente não houve nenhum avanço 
ainda. Estamos caminhando para o fim do 
ano e nossa expectativa é que a empresa 
pague o que é de direito do trabalhador”, 
comenta o presidente Lutério Antônio 
Alves.

A negociação da Viação Itapemirim 
acontece a nível nacional e o setor de 
Uberaba depende da finalização do acordo 
em outras cidades. Além disso, uma 
comissão foi criada para intermediar todo 
o processo. A data-base é em 1º de julho.
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Funções básicas do Sindicato
Os sindicatos têm cin-

co funções básicas que 
norteiam a sua ação: ne-
gociação, assistencial, ar-
recadação, colaboração e 
representação. Na função 
de negociação, a ação sin-
dical caracteriza-se pelo 
poder para ajustar a CLT, 
nas quais serão fixadas re-
gras a serem aplicadas nos 
contratos individuais de 
trabalho dos empregados 
de determinada categoria.

Na assistencial é atri-
buição sindical prestar 
serviços aos seus represen-
tados, contribuindo para o 
desenvolvimento integral 
do ser humano. A CLT de-
termina ao sindicato diver-
sas atividades assistenciais, 

como saúde, lazer e funda-
ção de cooperativas e servi-
ços jurídicos.

Por intermédio da arre-
cadação, o sindicato estabe-
lece contribuições aprova-
das em assembleias e fixadas 
por lei, como mensalidades 
sindicais e descontos assis-
tenciais, aquelas fixadas nos 
estatutos e estes em conven-
ções coletivas ou sentenças 
normativas.

A colaboração do sindi-
cato com o Estado é viabi-
lizada no estudo e solução 
dos problemas que se rela-
cionam com a categoria e 
no desenvolvimento da soli-
dariedade social. No tópico 
que trata da representação 
perante as autoridades ad-

ministrativas e judiciais, o 
sindicato defende os inte-
resses coletivos da categoria 
ou individuais dos seus in-
tegrantes. Nesse ponto a en-
tidade participa como parte 
nos processos judiciais em 
dissídios coletivos destina-
dos a resolver os conflitos 
jurídicos ou de interesses. 

O sindicato cumpre pa-
pel preponderante também 
nos dissídios individuais 
de pessoas que fazem par-
te da categoria. Neste caso 
exerce a substituição pro-
cessual, caso em que atuará 
em nome próprio na defesa 
do direito alheio ou a repre-
sentação processual, caso 
em que agirá em nome do 
representante e na defesa do 

interesse deste.
Ressalta-se que o Sin-

dicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviá-
rios de Uberaba e Região – 
STTRUR disponibiliza, de 
forma gratuita, assistência 
jurídica aos seus associa-
dos e aos demais traba-
lhadores representados no 
transporte rodoviário.

Trabalhador, exerça 
seu direito sindical e os 
serviços disponibilizados 
pelo sindicato da sua cate-
goria!

Feliz Natal a todos e um 
próspero ano-novo. 

Departamento Jurídico 
do STTRUR

Distribuição de kits de material escolar começa em janeiro
A distribuição do kit 

de material escolar vai co-
meçar no dia 09 de janeiro. 
Este é mais um benefício 
que o Sindicato dos Ro-
doviários garante aos seus 
associados. “Muitos traba-
lhadores estão enfrentando 
dificuldades diante desta 
crise econômica, por isso 

fizemos nosso planejamento 
para oferecer o kit”, destaca 
o presidente Lutério Antô-
nio Alves. Ele enfatiza que 
o início do ano é uma época 
de muitos gastos para os pais 
com o pagamento de impos-
tos, e este benefício repre-
senta uma economia.

O kit de material esco-

lar é composto por cader-
nos brochura, canetas, lápis, 
borracha, régua, apontador 
e lápis de cor. O vice-presi-
dente Ataragildo Almeida 
explica que tem direito ao 
benefício os associados com 
filhos matriculados até o en-
sino fundamental. A expec-
tativa do Sindicato é distri-

buir cerca de 1.200 kits. 
Segundo Lutério, a 

equipe já está trabalhando 
na montagem do material 
para que tudo esteja pron-
to no início do ano. A re-
tirada será na sede do Sin-
dicato, de segunda a sexta 
das 8h às 11h e das 13h às 
17h.


