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Sindicato entrega kit de material escolar para associados
O Sindicato dos Rodo-

viários garante a continui-
dade de mais um benefício 
para os associados. Já está 
disponível o kit de material 
escolar para os trabalhado-
res que tenham filhos ma-
triculados até o ensino fun-
damental. “Sabemos que o 
momento é de crise para 
todos, mas diante do nosso 
trabalho sério e que prio-

riza o associado, nós con-
seguimos permanecer com 
este importante benefício”, 
explica o presidente Lutério 
Antônio Alves.

O kit é composto de 
cadernos brochura, cane-
tas, lápis, borracha, régua, 
apontador e lápis de cor. 
“É um auxílio para os pais 
que já gastam muito nesta 
época do ano”, completa o 

vice-presidente Ataragildo 
César de Almeida. Ele co-
menta que a distribuição 
começou no dia 09 de ja-
neiro e muitos associados 
já retiraram, mas a diretoria 
aguarda àqueles que ainda 
não puderam comparecer à 
sede. No início do mês, a di-
retoria esteve em Nova Pon-
te para fazer a entrega aos 
funcionários da Usina Ube-

raba. “Por causa da distân-
cia, este grupo tem mais di-
ficuldade de vir até a sede, 
por isso nós levamos até o 
local”, finaliza Almeida.

A expectativa do Sin-
dicato é distribuir cerca de 
1.200 kits até o mês de fe-
vereiro. A retirada pode ser 
feita na sede da entidade, 
de segunda a sexta das 8h 
às 11h e das 13h às 17h.

Vice-presidente Ataragildo durante a entrega de kits no
município de Nova Ponte

Diretoria prepara assembleias para negociações de 2017
Mesmo com as pri-

meiras datas-bases pro-
gramadas para março, a 
diretoria do Sindicato dos 
Rodoviários já deu início 
ao planejamento dos acor-
dos de 2017. O presidente 
Lutério Alves explica que a 
expectativa é grande e toda 
a categoria quer lutar por 
melhores índices nas pró-
ximas negociações. “O ano 
passado foi difícil e ainda 
assim conseguimos man-
ter o índice da inflação na 
maioria dos acordos, e em 
alguns tivemos ganho real. 

Para este ano vamos traba-
lhar para melhorar este ce-
nário”, destaca Alves.

De acordo com ele, no 
próximo mês serão agenda-
das as primeiras assembleias 
referentes às empresas que 
têm data-base em março. 
Entre elas estão a Usina Ube-
raba, Viação Platina, Setetur 
Transporte e Turismo, den-
tre outras. “Estamos fechan-
do nosso calendário de as-
sembleias e em breve vamos 
iniciar as convocações. Pe-
dimos que os trabalhadores 
fiquem atentos aos comuni-

cados fixados nas empresas 
e nas informações publica-
das em nosso site e jornal”, 
finaliza Lutério, lembrando 

que o resultado dos acordos 
depende também do enga-
jamento e participação da 
categoria.

Presidente Lutério e demais diretores definem planejamento das 
negociações deste ano

A expectativa é distribuir cerca de 1.200 kits até o próximo mês

Motorista da empresa Bravo Serviços Logísticos Ltda, conhecido como
Mazaroppi, retira o kit escolar para os seus filhos
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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:

Descumprimento das leis trabalhistas pelas terceirizadas
Nos termos da atual 

redação da Súmula 331 do 
TST, inciso V, os entes in-
tegrantes da Administra-
ção Pública direta (União, 
Estado, Município) e indi-
retas (entidades autárqui-
cas, fundacionais, socie-
dades de economia mista 
e empresas públicas) res-
pondem subsidiariamente 
pelos débitos trabalhistas 
das empresas terceirizadas 
que contratam caso evi-
denciada a sua conduta 
culposa na fiscalização do 
cumprimento das obriga-
ções contratuais e legais da 
prestadora de serviço como 
empregadora.

Vale dizer, exige-se a de-
monstração de falha na fis-

calização prevista na Lei nº 
8.666/93, não decorrendo 
a aludida responsabilidade 
do mero inadimplemento 
das obrigações trabalhistas 
assumidas pela empresa 
regularmente contratada.

Caso a empresa tercei-
rizada não cumpra com 
suas obrigações legais, e a 
contratante deixe de fazer 
a devida fiscalização, elas 
podem responder pelo 
pagamento dos salários e 
demais verbas trabalhis-
tas, incluindo verbas res-
cisórias, aos empregados 
terceirizados, principal-
mente, quando houver re-
tenção cautelar de valores 
das faturas. 

Caso a terceirização es-

teja correta, a Súmula 331, 
do TST, garante ao empre-
gado que, ao processar o 
empregador direto, possa 
também acionar judicial-
mente o tomador de servi-
ços para que seja respon-
sável subsidiariamente no 
pagamento das verbas tra-
balhistas devidas, isso por-
que, caso o empregador di-
reto não possua patrimônio 
para arcar com os direitos 
do empregado, o tomador 
(cliente) pague o que for 
devido, evitando que o tra-
balhador seja prejudicado 
e fique sem receber o que é 
seu por direito.

Heber Francisco Gonçalves
Assessor jurídico

“O Rodoviário” é um jornal informativo do 
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários de Uberaba e Região.
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1º Secretário: Lucinei Antônio Alves
2º 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
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Aniversariantes de JaneiroSorteado do mês
ADILSON FRANCISCO DE ARAÚJO .................... 22/01

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

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

AILTON BARBOSA DE SOUZA ............................. 19/01

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

ANGELA CRISTINA FERNANDES........................ 17/01

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

CLEOMAR PEDRO DE LIMA................................. 29/01

CLOVES ALFREDO DE ANDRADE ...................... 05/01

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

EDMAR MARTINS ALVES RABELO .................... 25/01

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

GLALCIO GEAN SANTOS ..................................... 10/01

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

ITAMAR JOSE LUIZ ................................................ 29/01

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

JOAO BATISTA DA COSTA .................................... 28/01

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

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

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

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

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

LEONARDO HENRIQUE FELIX ............................ 21/01

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

MAIKEL MONTEIRO DA SILVA ............................ 02/01

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

ROGER CANDIDO DA SILVA ................................ 20/01

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

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

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

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

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

WESLLEY BORGES DE SOUZA ............................ 07/01

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

O primeiro aniversariante sorteado 
de 2017 foi Vantuwilson Alves de 
Oliveira, motorista da empresa Expresso 
Triangulino. Ele recebeu o seu brinde 
especial na sede do Sindicato, entregue 
pelo presidente Lutério Alves.

Novo Cabeleireiro
O Sindicato dos Rodoviários está com 

novo cabeleireiro. O profissional Edilson 
Bernardes assumiu o trabalho neste mês e 
já está à disposição para o corte de cabelo. 
Não é necessário agendar horário e o 
atendimento é feito por ordem de chegada.

Lembrando que o salão é mais um serviço 
que o Sindicato oferece gratuitamente aos 
seus associados, sendo que o benefício é 
estendido também aos dependentes.
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Inauguração da nova sede proporcionou melhor
estrutura de atendimento

O jornal O Rodoviário 
começa 2017 com novida-
des! A partir deste mês te-
remos a seção “Conquistas 
Históricas” que vai relem-
brar os fatos e momentos 
mais marcantes do Sindi-
cato dos Rodoviários. Você 
também pode participar 
desta jornada, enviando 
sugestões de temas para 
serem abordados aqui pelo 
e-mail jornalorodoviario@
gmail.com.

E para começar bem, 

vamos voltar ao ano de 2012 
e reviver como foi a inaugu-
ração da nova sede. A aquisi-
ção e adequação do espaço é 
um dos fatos mais relevantes 
e que marcou a história do 
Sindicato. “Antes a entidade 
funcionava em uma sede na 
rua Guarajás, o que foi uma 
importante conquista pela 
diretoria da época. Mas já 
era hora de mudar! A nova 
sede representou um ganho 
muito significativo para o 
trabalhador, que passou a 

ter orgulho do seu espaço”, 
explica o presidente Lutério 
Alves.

Ele destaca que, com 
área total de 341 metros 
quadrados, a atual sede 
oferece muito mais como-
didade para atendimento à 
categoria, com consultório 
odontológico e salão de ca-
beleireiro mais amplos. A 
mudança também facilitou 
o acesso dos trabalhado-
res, com a localização em 
uma das principais aveni-

das - Orlando Rodrigues 
da Cunha, em um dos 
principais eixos do trans-
porte coletivo e a menos 
de 3 km do centro da ci-
dade. A nova sede elevou 
o patrimônio do Sindi-
cato em mais de 200%. 
A aquisição e mudança 
aconteceram em 2011, 
e a inauguração oficial 
foi no dia 25 de julho de 
2012, juntamente com as 
comemorações do Dia do 
Motorista.

Antiga sede na rua Guarajás Sede atual fica na av. Orlando Rodrigues da Cunha Evento de inauguração em julho de 2012

Nova sede do Sindicato conta com salas amplas, em uma área de 341 m2, e oferece maior comodidade para os associados

Conquistas Históricas


