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Asseio e Conservação quer
acordo com ganho real de 3%

A diretoria do Sindicato dos Ro-
doviários iniciou 2018 com a meta 
de criar um piso salarial para a ca-
tegoria dos motoristas de vans e 
micro-ônibus que atuam em Ube-
raba e região. O assunto está sendo 
debatido em reuniões com o Sindi-
cato das Empresas de Transporte 
de Turismo e Locação de Vans, Mi-
cro-ônibus e Ônibus do Estado de 
Minas Gerais (Sindivan-MG), que 
representa a classe patronal. “Que-
remos buscar a definição do piso 
para esta categoria ao longo deste 
ano”, explica o presidente do Sttrur, 
Lutério Alves.

De acordo com ele, outros mu-
nicípios já conseguiram estabelecer 
o piso, como é o caso de Uberlân-
dia, Patos de Minas e Teófilo Otoni. 
Atualmente em Uberaba e região 
as negociações são feitas separada-
mente, em acordos com cada em-
presa. “Hoje é comum ocorrer con-
flitos nas negociações justamente 
por diferenciação dos salários en-
tre as empresas. Nós sabemos que 
a criação de um piso vai valorizar a 
categoria e facilitar para a conquis-
ta de mais benefícios ao trabalha-
dor”, comenta Alves.

Sindicato busca definição de piso para
motoristas de vans e micro-ônibus

Associados retiram kit 
de material escolar
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Piso salarial para a categoria é 
uma das metas para 2018

Ano XVI - Janeiro/2018

O presidente do Sindicato desta-
ca que o piso salarial será definido 
por Convenção Coletiva. “Estamos 
em fase adiantada de discussões 
com o sindicato patronal. Assim 

que a convenção for assinada, as 
empresas vão seguir. Esta categoria 
é importante em nossa região, com 
muitos trabalhadores que precisam 
ter esta garantia”, finaliza.

Com data-base no mês de ja-
neiro, o setor de Asseio e Conser-
vação já deu início às negociações 
salariais. O acordo desta catego-
ria é definido a nível estadual e a 
expectativa é que o fechamento 
ocorra até o final do mês. O pre-
sidente Lutério Alves explica que a 
pauta de reivindicações inclui um 
ganho real no salário de 3%, além 
do índice de inflação do período 
que ficou em 2,07%. 

Os trabalhadores ainda que-

rem dobrar o valor do ticket ali-
mentação, passando de R$ 16,00 
para R$ 32,00 por dia efetivo de 
trabalho. A inclusão de benefícios 
como plano de saúde e cesta bási-
ca também faz parte da pauta da 
categoria. “Estamos acompanhan-
do as negociações que acontecem 
em Belo Horizonte e, assim que o 
acordo for finalizado, vamos comu-
nicar aos trabalhadores e empre-
sas deste setor na nossa região”, 
enfatiza.

Mesmo com data-base apenas 
no mês de maio, os trabalhadores 
do setor de transporte de cargas 
já estão elaborando a pauta de 
reivindicações. Segundo Lutério 
Alves, a negociação também acon-
tece a nível estadual e a intenção 
é chegar no período do acordo 
com a pauta definida.

Transporte de 
cargas 



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

02   |   O RODOVIÁRIO Janeiro / 2018

Diretoria do STTRUR:
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: Dionésio Fernandes Maia

Diretoria/Suplentes:
Antônio Carlos Monteiro dos Santos
Jeovair Gomes Prata
Ademir Simão Soares
Aguinaldo dos Santos Ferreira
Wellington Aguinaldo Campanha
Vantuwilson Alves de Oliveira

Conselho Fiscal/ Efetivos:
Naciais Barcelos
Jorge Belmiro de Carvalho
Anabi Borges Medeiros

Conselho Fiscal/ Suplentes:
Mozair de Oliveira Gonçalves
Anivando Ribeiro de Freitas
Carlos Alberto de Oliveira

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

Delegados Rep. Junto à Federação/ Suplentes:
André Luis Alves
Egberto Nascimento Manoel

Expediente:
“O Rodoviário” é um jornal informativo do Sindicato dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e 
Região.

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

Jornalista Responsável: Juliana Fidelis
E-mail: jornalorodoviario@gmail.com

Av. Orlando Rodrigues da Cunha, nº 1.032 - Pq. São Geraldo
Uberaba-MG - Fones: 3314-2277 / 3314-2512

Entrega do kit escolar acontece
até o final de fevereiro

Associados ao Sindicato dos Ro-
doviários estão movimentando a 
sede neste mês para a retirada do 
kit de material escolar. É o caso de 
Sebastião Alípio dos Santos, moto-
rista da Rodoborges, que compa-
receu com a esposa Aline e os três 
filhos. “Este kit ajuda bastante. Vim 
no ano passado e voltei agora, pois 
é um benefício importante”, avalia.

O vice-presidente Ataragildo 
Almeida explica que a entrega vai 
ocorrer até o final de fevereiro, já 
que neste ano muitas escolas vão 
iniciar o período letivo somente 
depois do carnaval. “O benefício 
é válido para todos os associados 
que tem filhos cursando até o ensi-
no fundamental. Pedimos que não 
deixem para a última hora para 
buscar”, alerta.

O kit de material escolar é com-
posto por cadernos com espiral, 

canetas, lápis, borracha, régua, 
apontador e lápis de cor. A retirada 
pode ser feita na sede do Sindica-
to, na avenida Orlando Rodrigues 
da Cunha, nº 1.032, de segunda a 
sexta das 8h às 11h e das 13h às 
17h.

Vice-presidente Ataragildo Almeida 
entregou os kits para Andressa, 
Andrieli e Gláucia Kelly, filhos do 

associado Sebastião e Aline
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Daniel Barbosa da Silva, motorista da em-
presa Real Expresso, foi o aniversariante 
sorteado no mês de janeiro. O brinde foi 
entregue pelo presidente do Sindicato, 
Lutério Alves.

SorteAdo do mêS

AnIVERSARIAnTES DE JAnEIRO
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

ANTONIO DAS GRAÇAS ALVES .........................03/01

ANTONIO DOS REIS GENEROSO ......................07/01

ANTÔNIO FRANCISCO DE ALMEIDA.................17/01

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 

DAVID FERNANDO SIVA LOCCI .........................13/01

DENILSON ELIAS DE CASTILHO ........................02/01

EDILSON AUGUSTO FERREIA ............................15/01

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

EDUARDO LEAL FARNESI ...................................01/01

EDVALDO MOREIRA ...........................................07/01

EGBERTO NASCIMENTO MANOEL ...................14/01

ELISSALANDE LACERDA DE URZEDO ...............15/01

EURIPEDES PEREIRA ...........................................30/01

FLORISVALDO BARSANULFO ALVES ................29/01

GILBERTO JOSÉ DOS SANTOS ...........................24/01

GILSON FREITAS DA SILVA ................................01/01

ILDEFONSO BALTAZAR RESENDE .....................04/01

ISALEN GABRIEL DOS SANTOS .........................04/01

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

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

JOÃO BATISTA DOS REIS ....................................17/01

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

JOÃO DO NASCIMENTO JUNIOR .......................24/01

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

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA ................................06/01

JOSÉ EURÍPEDES SILVEIRA .................................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

JOSINO LOURENÇO BORGES ............................21/01

JULIÃO MARTINS DE ARAÚJO ............................25/01

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

LUAN ANTONY VIEIRA MATIAS .........................31/01

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

MAXWELL FERREIRA DE FARIA ..........................31/01

NIVALDO MATEUS DE ANDRADE .....................27/01

OSIRIS IRAM SILVA .............................................10/01

OSMAR GOMES DOS SANTOS ..........................15/01

OSVALDO RODRIGUES VERA ............................25/01

OTÁVIO AUGUSTO DE PAULA CÔRTE ..............04/01

PAULO CESAR ALVES DA CRUZ .........................25/01

PAULO CESAR DA ROCHA BATISTA ..................19/01

PEDRO RENATO CÂNDIDO ................................19/01

RAUL VANDER DE SOUSA ..................................04/01

RAULINO CLAUDINO .........................................09/01

RICARDO ORMEZINDO DA SILVA .....................24/01

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

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

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA ........................21/01

SERGIO REIS DA SILVA .......................................07/01

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 exame toxicológico é obrigató-
rio para os motoristas que vão adicio-
nar ou renovar a Carteira de Habili-
tação para as categorias C, D e E. Ele 
detecta a ingestão ou exposição às 
substâncias tóxicas, drogas e outras 
substâncias intoxicantes.

Se você precisa fazer o exame, 
saiba que o Sindicato dos Rodoviários 
possui um convênio com o Laborató-
rio Clínico Salk para a sua realização 
com 10% de desconto. O benefício 
abrange todos os associados, que 
devem apresentar a carteirinha ou 
outro documento que comprove sua 
filiação. O laboratório fica na avenida 
Santos Dumont, 1.863.
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O Sindicato dos Rodoviários 
acionou a justiça para suspender 
e, ao final do processo, anular a 
criação de uma nova entidade em 
Uberaba, por um grupo específico 
de pessoas para representar a cate-
goria dos trabalhadores nas empre-
sas de transporte coletivo urbano 
de passageiros. “Nós entendemos 
que há ilegalidade no processo de 
criação deste outro sindicato e tam-
bém existem decisões judiciais do 
Tribunal Superior do Trabalho, em 
Brasília-DF, no sentido de que a di-
visão de um sindicato, com objeti-
vo de criar outro, menor, é muito 
prejudicial para a categoria, pois o 
movimento sindical perde sua força. 
Além disso, a maioria dos trabalha-
dores desta categoria não concorda 
com a criação de um novo sindicato. 
Os funcionários do transporte cole-
tivo são muito bem representados 
pela nossa diretoria. Uma minoria 
de trabalhadores não pode inserir 
toda uma categoria num cenário ar-
riscado”, afirma o presidente Lutério 
Alves.

Na ação protocolada na Justiça 
do Trabalho no dia 14 de dezembro 
de 2017, o Sindicato dos Rodoviá-
rios apresentou para o juiz um abai-
xo-assinado com a assinatura de 
131 trabalhadores do transporte co-

Sindicato aciona justiça contra a criação de
entidade para o transporte coletivo

letivo que não querem a criação de 
um novo sindicato. “Este grupo nos 
procurou e pediu que fizéssemos 
algo para defender o desejo deles. 
Fizemos uma consulta prévia e dian-
te desta quantidade de trabalha-
dores que se manifestaram, enten-
demos que deveríamos entrar com 
uma ação para impedir esta criação. 
O Ministério do Trabalho aceita a 
criação de um novo sindicato com 
base numa análise muito restrita da 
situação, por isso que a decisão final 
deve ser da justiça, já que o juiz faz 
uma análise ampla do caso, leva em 
consideração outros aspectos im-
portantes, ignorados pelo Ministério 
do Trabalho”, explica Lutério.  

O presidente lembra que atual-
mente 27% dos trabalhadores do 
transporte coletivo são associados 
ao Sindicato dos Rodoviários, índice 
muito superior à média que é de 8% 
por categoria. “Isso mostra que nós 
representamos bem estes trabalha-
dores. Nos últimos 12 anos tivemos 
a conquista de muitos benefícios 
para o setor, entre eles o ticket ali-
mentação, plano de saúde e plano 
odontológico”, enfatiza. Além disso, 
Lutério destaca que a atual diretoria 
do Sindicato conta com sete direto-
res do transporte coletivo, de um 
total de 20. “Estes diretores estão 

constantemente nas empresas ou-
vindo as necessidades da categoria 
e atuando para que o trabalho seja 
feito da melhor forma possível”, co-
menta.

É importante ressaltar também 
que hoje os trabalhadores desta ca-
tegoria contam com uma estrutura 
de serviços na sede do Sindicato dos 
Rodoviários, como assessoria jurídi-
ca, atendimento odontológico, salão 
de cabeleireiro, entre outros benefí-
cios. “Um sindicato com um núme-
ro reduzido de trabalhadores não 
conseguirá disponibilizar a mesma 
estrutura que nós podemos ofere-
cer, ainda mais com o fim da con-
tribuição obrigatória e a queda na 
arrecadação de todas as entidades 
sindicais. Para evitar um verdadeiro 
“desastre”, um risco iminente de inú-
meros trabalhadores serem preju-
dicados, necessário foi submeter ao 
Judiciário a questão”, afirma.

O registro do Sindicato dos Tra-
balhadores no Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros de Uberaba 
(Sintracol) foi deferido em portaria 
do Ministério do Trabalho publicada 
no Diário Oficial da União no dia 13 
de novembro de 2017, porém po-
derá ser suspenso ou até mesmo 
cancelado com a ação proposta pelo 
Sindicato dos Rodoviários.


