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Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Uberaba e Região

Sindicato apoia movimento nacional contra as
reformas da previdência e das leis trabalhistas

O Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes 
Rodoviários de Uberaba 
e Região é uma das enti-
dades que aderiu à greve 
geral programada para o 
dia 28 de abril em todo o 
Brasil, como forma de pro-
testo contra as reformas 
da Previdência e das leis 
trabalhistas, e ainda à Lei 
da Terceirização. O ato, 
convocado por sindicatos 
e outros movimentos so-
ciais, já tem a participação 
confirmada de diversos 
segmentos no Brasil, como 
de transportes, professores, 
servidores públicos, entre 
outros, e promete paralisar 
o país.

“Muitos serviços não 
vão funcionar neste dia. 
Estaremos juntamente com 
os demais sindicatos da ci-
dade para realizar esta ma-
nifestação de repúdio”, ex-
plica o presidente Lutério 
Alves. No dia 28 de abril, 
inclusive, a sede do Sindi-

cato dos Rodoviários per-
manecerá fechada.

Em Uberaba, o ato pú-
blico vai acontecer na Praça 
Rui Barbosa a partir das 9h, 
com a presença de traba-
lhadores e show com artis-
tas locais. “Nossa diretoria 
estará presente e pedimos 
para aqueles trabalhadores 
que tiverem disponibili-
dade, que também com-
pareçam para fortalecer o 
movimento. Deixamos na 
consciência de cada um a 
sua participação, já que não 
podemos garantir o dia de 
trabalho. Todos serão bem-
vindos”, enfatiza. Segundo 
Alves, mais de 20 sindicatos 
da cidade já confirmaram 
presença.

“O que está acontecendo 
em nosso país é assustador, 
com a quantidade de escân-
dalos de corrupção que são 
descobertos a cada momen-
to. O Brasil está chegando 
ao ponto de ser interditado. 
Eu nunca vi uma situação 

como esta. Precisamos dar 
um basta nisso”, completa 
o presidente. Na sua opi-
nião, as reformas nas leis 
trabalhistas e da Previdên-
cia representam um retro-
cesso. “Eles agora vem falar 
em mexer na idade mínima 
para aposentar e em nossos 
direitos conquistados pela 
CLT. De quantas conquistas 
históricas vamos precisar 
abrir mão?”, questiona. 

No ato público do dia 
28 de abril o Sindicato dos 
Rodoviários é representado 
pela União Geral dos Tra-
balhadores. A ação também 
tem a coordenação dos se-
guintes movimentos sociais: 
Força Sindical, CUT, CGTB, 
NCST, Intersindical, CSB, 
CSP e CTB.

Entenda os motivos 
A greve geral convocada 

para o final de abril é uma 
manifestação em prol dos  
direitos dos trabalhadores. 
Dentro da reforma da Pre-
vidência, o aumento da ida-
de mínima para aposentar 
e do tempo de contribuição 

(que passaria de 15 para 25 
anos, no mínimo) são os 
fatores que mais impulsio-
nam os atos públicos, além 
da contribuição de 49 anos 
para a garantia do benefício 
integral e o fim das aposen-
tadorias especiais.

Em relação à reforma 
trabalhista, os movimentos 
sociais temem acabar com 
direitos históricos da clas-
se trabalhadora, garantidos 
pela CLT. Entre eles estão 
mudanças relacionadas às 
regras do período de férias, 
jornada de trabalho, parti-
cipação nos lucros e resul-
tados, trabalho temporário, 
entre outras.

Por último, os sindi-
catos que apoiam o ato 
público não concordam 
com a Lei da Terceirização, 
aprovada na Câmara Fede-
ral. A preocupação é que a 
nova legislação provoque 
uma onda de demissões de 
trabalhadores contratados 
pela CLT, o que acarreta-
ria em salários mais baixos, 
maior jornada e menos di-
reitos trabalhistas. 

Diretoria estará presente em ato do dia 28 de abril na Praça Rui Barbosa

Presidente Lutério Alves convoca os trabalhadores para unirem forças nesta 
manifestação nacional



Setetur Turismo e Expresso Uberaba fecham 
acordo com 5% de reajuste

O Sindicato dos Rodo-
viários encerrou duas im-
portantes negociações neste 
mês, conquistando percen-
tual de reajuste acima do ín-
dice de inflação. As empresas 
Setetur Turismo e Expresso 
Uberaba finalizaram o acor-
do com a aplicação de 5% de 
reajuste no salário e no ticket 
alimentação. “O percentual 
supera a inflação do período, 
que ficou em 4,69%”, explica 
o presidente Lutério Antônio 
Alves. As duas empresas têm 
data-base no mês de março. 

Também neste mês foi 
finalizada em Belo Hori-
zonte a convenção do Esta-
do de Minas Gerais para as 

empresas que atuam no setor 
de transporte de passageiros. 
O acordo terminou com rea-
juste de 4,69% no salário e no 
ticket alimentação, mesmo 
percentual da inflação para o 
período. O presidente destaca 
que esta convenção é válida 
para as empresas que não tem 
acordo direto com o Sindica-
to. A data-base desta categoria 
é em 1º de março.  

Acordos pendentes – A 
diretoria do Sindicato infor-
ma que continua pendente o 
acordo com a empresa Viação 
Platina, que tem data-base em 
março. “Estamos aguardan-
do o desfecho da negociação 
nas cidades de Uberlândia e 

Ituiutaba, mas o pagamento 
retroativo está garantido aos 
trabalhadores”, enfatiza Luté-
rio. 

Em relação às empresas 
Líder Fretamento, Viação 
São Geraldo Sacramento, 
Expresso Itamarati, Expresso 
Triangulino e Viação Cruz de 
Malta, que tem data-base em 
abril, o presidente esclarece 
que já foram encaminhadas as 
pautas de reivindicações defi-
nidas em assembleias. “Nós já 
fizemos alguns contatos e sa-
bemos que as empresas estão 
elaborando as propostas. Em 
breve os trabalhadores serão 
convocados para avaliar”, fi-
naliza.
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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.

Presidente: Lutério Antônio Alves
Vice Presidente: Ataragildo César de Almeida
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

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

Jornalista Responsável: Juliana Fidelis

Contato para publicidade: 3322-6269

Também foi finalizada a convenção estadual para o transporte de passageiros
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Aniversariantes de AbrilSorteado do mês
ADAILTON DONIZETI DE CARVALHO ............... 05/04

ADEMIR PEREIRA DA SILVA ................................ 10/04

AGNALDO ELIAS DOS SANTOS .......................... 14/04

ALAOR VITOR FERREIRA SILVA ......................... 12/04

ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA .................. 24/04

ANDRE LUIS DE MOURA ...................................... 28/04

ANTONIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA ................ 28/04

ANTONIO JOSÉ MARTINS VIEIRA JR ................. 10/04

CARLOS ALBERTO RESENDE .............................. 21/04

CELSO VICENTE CARVALHO MARINO ............. 22/04

DANIEL DOS REIS GERALDO .............................. 16/04

DEUJANSEN RODRIGUES MESQUITA ............... 19/04

DEVAIR APARECIDO MARTINS ........................... 09/04

DIVINO ANTÔNIO ROQUE .................................... 27/04

DORGIVAL BEZERRA DOS RAMOS .................... 20/04

EDMAR SILVA ......................................................... 07/04

EDSON LUIS RIBEIRO ........................................... 26/04

EGUIMAR EURIPEDES RODRIGUES MOURA ... 02/04

EUCLIDES GOMES DA SILVA ............................... 09/04

EVALDO ADÃO DA COSTA ................................... 07/04

FABIO SABINO DIAMANTINO ............................. 29/04

FRANCIS GLEICK RIBEIRO MESQUITA ..............11/04

FRANCISCO ARAÚJO DE ASSIS........................... 30/04

FRANCISCO PEREIRA BAIA ................................. 04/04

FRANCISCO SILVERIO DA SIVA .......................... 24/04

GERALDO APARECIDO DA CUNHA .................... 18/04

GILBERTO FRANCISCO CANDIDO ..................... 29/04

GILMAR EUSTÁQUIO DE FARIA ......................... 30/04

GLEISSON FRANCISCO SILVA ............................. 13/04

IDAMAR RONALDO GAROFALO ........................ 30/04

ÍTALO CARVALHO MARTINS ............................... 08/04

JAIME PEREIRA BRITO ......................................... 08/04

JOSE DONIZETE DA SILVA ................................... 09/04

JOSE HUMBERTO PIRES ....................................... 26/04

JOSÉ WILSON PEREIRA......................................... 04/04

JUAREZ ALVES PEREIRA ...................................... 05/04

LUIS ALBERTO SANTOS ....................................... 01/04

LUIZ CARLOS DA SILVA ....................................... 25/04

MARCO ANTONIO DA SILVA BORGES ............... 08/04

NATAL ELIAS VENANCIO ..................................... 25/04

PEDRO RENATO COSTA ........................................ 09/04

RENATO NAVES DE OLIVEIRA ............................ 07/04

RICARDO MARQUES ROCHA ...............................11/04

ROBSON CARLOS MUNIZ .................................... 03/04

RONALDO FERREIRA CUNHA ............................. 14/04

SANDRO DA SILVA BARBOSA ............................. 30/04

VALDECIR CARDOSO FERREIRA ........................ 14/04

VALDEMIR RIBEIRO DE CARVALHO ................. 03/04

VALMIR MIRANDA DOS SANTOS ....................... 17/04

VALTER EURÍPEDES DA SILVA ............................ 05/04

WAGNER GOMES BATISTA................................... 08/04

WASHINGTON LUIS DA COSTA ........................... 04/04

WELLINGTON AGUINALDO CAMPANHA ......... 09/04

O sorteado neste mês foi Adailton 
Donizeti de Carvalho, motorista da 
Expresso Triangulino. Ele já compareceu 
à sede do Sindicato e recebeu o seu brinde, 
entregue pelo presidente Lutério Alves.

Dia do Trabalho
E m  c ome mor a ç ã o  a o  D i a  d o 

Trabalho (1º de maio), o Sindicato dos 
Rodoviários vai promover um sorteio 
de brindes entre os seus associados. 
O vice-presidente Ataragildo César 
de Almeida conta que serão sorteados 
cerca de 50 brindes, como ventiladores, 
parafusadeiras, ferramentas utilitárias, 
entre outros. “Nossa ideia é beneficiar o 
maior número de trabalhadores. Esta é 
mais uma retribuição que fazemos para o 
nosso associado”, completa.

O sorteio será realizado no dia 02 de 
maio, já que no dia 1º a sede do Sindicato 
estará fechada em virtude do feriado. 
“Todos os associados vão concorrer e o 
Sindicato vai entrar em contato com os 
sorteados para a retirada dos prêmios”, 
avisa Ataragildo. Na edição do jornal O 
Rodoviário de maio você vai conferir as 
fotos do sorteio.
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Demissões de trabalhadores e ausência do 
pagamento das verbas rescisórias

É moda ou rotina de-
mitir trabalhadores e não 
pagar as verbas rescisórias 
dos empregados dentro do 
prazo estipulado na Lei?

Vários são os fatores que 
contribuem para essa de-
cisão empresarial e os tra-
balhadores ficam diante de 
situação muito complicada 
e constrangedora, pois, a 
morosidade da Justiça, o 
desemprego e a crise econô-
mica contribuem para essa 
condição.  

Na espécie, entendo que 
a falta de pagamento das 
verbas rescisórias dentro do 
prazo previsto na CLT por 
si só, já caracteriza dano 
moral. Penso que são inegá-
veis os constrangimentos de 
ordem moral acarretados 
pela situação financeira que 
decorre do não pagamento 
das verbas no prazo. Isso 
porque se trata da própria 
subsistência do trabalhador 
e de sua família, e além dos 
notórios atrasos em relação 
ao saldamento de seus de-
mais compromissos finan-
ceiros frente aos credores, 

atingindo a sua honra e a 
sua imagem, acarreta em 
grande insegurança, afe-
tando diretamente a inti-
midade do trabalhador.

Recentemente, no âm-
bito de atuação do Sindi-
cato dos Rodoviários, duas 
empresas demitiram seus 
funcionários e não paga-
ram as verbas rescisórias 
no prazo legal (Adserte e 
Transportadora Marque-
sim Ltda.). O Departamen-
to Jurídico do STTRUR já 
acionou a Justiça Traba-
lhista para cobrar e garan-
tir que essas empresas pro-
movam o pagamento das 
verbas rescisórias de seus 
associados.

Mediante acordo ju-

dicial os trabalhadores da 
Adserte já receberam o 
pagamento das verbas res-
cisórias. Em relação aos 
trabalhadores da Trans-
portadora Marquesim, 
que foram demitidos em 
31/03/17, a ação foi distri-
buída na Justiça do Traba-
lho (processo nº 0010551-
11.2017.5.03.0042) e 
aguarda a realização da au-
diência.

O Sindicato está atento 
para essa situação e infor-
ma aos trabalhadores que o 
Departamento Jurídico não 
medirá esforços pela garan-
tia de seus direitos.

Gilmar José Raimundo
Assessor jurídico STTRUR

Novas tarifas de 
pedágio na BR-050

A Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT) autorizou o reajus-
te da tarifa básica de pedágio 
nas praças da rodovia BR 
050/GO/MG, trecho do en-
troncamento BR-040 (GO) 
até a divisa MG/SP, explora-
do pela MGO Rodovias. As 
novas tarifas entraram em 
vigor à zero hora do dia 14 
de abril.

A tarifa reajustada para 
veículos da categoria 1 passa 
de R$ 5,70 para R$ 6,30 na 
praça P1, em Ipameri (GO); 
de R$ 6,20 para R$ 6,80 na 
praça P2, em Campo Alegre 
de Goiás (GO); de R$ 4,70 
para R$ 5,20 na praça P3, 
em Araguari (MG); de R$ 
3,60 para R$ 4,00 na praça 
P4, em Araguari (MG); de 
R$ 5,10 para R$ 5,70 na pra-
ça P5, em Uberaba (MG); e 
de R$ 3,70 para R$ 4,10 na 
praça P5, em Delta (MG).

O objetivo da revisão 
tarifária consiste em man-
ter o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. A 
alteração foi calculada com 
base em três itens previstos: 
reajuste, revisão e arredon-
damento.


