
O RODOVIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e Região

Antônio Donizetti de Almeida, 
motorista da Expresso Uberaba, foi 
o associado do Sindicato dos Rodo-
viários premiado com a TV Digital 
de 43 polegadas. O sorteio acon-
teceu em comemoração ao Dia 
do Trabalho e foi realizado em 11 
de maio, na sede da entidade, na 
presença de diretores e represen-
tantes da categoria. O próprio sor-
teado, inclusive, estava no local no 
momento. “Eu vim para cortar o ca-
belo e acompanhar o sorteio. Estou 
muito feliz, justamente hoje estava 
olhando uma TV para comprar. Vou 
assistir a Copa do Mundo no apare-
lho novo”, comemorou. 

Sindicato entrega TV e programa novo sorteio

Usina Uberaba encerra 
negociação de reajuste
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O sorteio contou com a partici-
pação de cerca de 160 associados, 
que preencheram o cupom na sede 
do Sindicato. O presidente Lutério 
Alves anuncia que novo sorteio de 
uma TV Digital será realizado em 
comemoração ao Dia do Motoris-
ta, em 25 de julho. “Quem colocou 
o cupom na urna já está partici-
pando. Vamos manter os cupons 
preenchidos, incluindo do sorteado 
que poderá concorrer novamente. 
Pedimos para àqueles associados 
que não participaram do primeiro 
sorteio, que compareçam à nossa 
sede para preencher o cupom e 
concorrer”, finaliza.

As empresas Líder Fretamento, 
Expresso Itamarati, São Geraldo, 
Expresso Triangulino, Via Trans Lo-
cadora de Veículos Ltda (Scala) e 
Viação Cruz de Malta encerraram 
as negociações, durante assem-
bleias realizadas entre os dias 21 a 
24 de maio. O acordo para o setor 

foi finalizado com reajuste de 2% 
no salário e no ticket alimentação, 
índice acima da inflação no período 
que foi de 1,56%. “O representante 
patronal queria a implantação de 
um banco de horas com tempo de 
compensação de seis meses e a re-
dução do período de estabilidade 

Empresas do setor de fretamento finalizam acordos
pós acidente de trabalho para três 
meses, o que não foi aceito pelo 
Sindicato”, revela o presidente Lu-
tério Alves. Com isso, foram man-
tidas as cláusulas do acordo ante-
rior, com os mesmos benefícios.

As negociações aconteceram 
junto ao Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros do 
Triângulo Mineiro (Sindett) e fo-
ram promovidas cinco reuniões na 
sede da entidade, em Uberlândia. 
“Participamos de todo o processo 
e conseguimos garantir os direitos 
da categoria”, comenta o presiden-
te. A data-base do setor é no mês 
de abril.



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
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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 - MTB: 08198/MG
E-mail: jornalorodoviario@gmail.com

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

O departamento jurídico do 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários de Ube-
raba e Região comunica a todos 
os associados (as) que estará re-
cebendo os documentos neces-
sários para ajuizamento da ação 
revisional do FGTS somente até o 

dia 29/06/18. Portanto, procurem o 
Sindicato o mais rápido possível, no 
horário das 8h às 11h30 de segunda 
a sexta-feira. Não deixe para a últi-
ma hora e reivindique o seu direito.

Gilmar José Raimundo
Assessor Jurídico do STTRUR

Orientação para ação revisional do FGTS

A nova diretoria da Federação 
dos Trabalhadores em Transpor-
tes Rodoviários de Minas Gerais 
(FETTROMINAS) foi eleita no dia 11 
deste mês e agora é presidida por 
Ronaldo Batista, do Sindicato dos 
Rodoviários de Belo Horizonte. O 
presidente e o vice-presidente do 
Sindicato em Uberaba e região, 
Lutério Alves e Ataragildo Almei-
da, permanecem na diretoria da 
Federação ocupando os cargos de 
Secretário Adjunto e Delegado Re-
gional, respectivamente.

Diretoria da Fettrominas permanece 
com representantes de Uberaba



Esta edição é dedicada ao 
idealizador do jornal O Rodoviário, 
Lázaro de Freitas Fidelis. Há 16 
anos, ele atuava junto aos diretores 
do Sindicato no desenvolvimento 
deste informativo e na organização 
da Festa do Motorista. Lázaro 
faleceu no dia 26 de maio e recebe 
as homenagens dos vários amigos 
que fez na entidade. 
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O aniversariante sorteado no 
mês foi José Availton Castro Sil-
va, motorista da Usina Uberaba. 
Ele recebeu o seu brinde especial, 
entregue pelo presidente Lutério 
Alves.

Sorteado do mêS

AnIVERSARIAnTES DE MAIO
AGUINALDO DOS SANTOS FERREIRA ..............01/05

ALDAIR EURIPEDES MAIA ..................................19/05

ANSELMO OLIVEIRA VIEIRA ...............................25/05

ANTONIO CARLOS BRITO ROCHA ....................22/05

AUGUSTO DIAS DANTAS ...................................06/05

BALTAZAR SILVÉRIO DA SILVA ..........................02/05

CARLOS ALLAN KARDEC MEDEIROS ................03/05

CARLOS EUSTAQUIO SANTOS ..........................10/05

CARLOS RIBEIRO DA SILVA ................................16/05

CARLOS ROBERTO MOURA CORDEIRO ...........09/05

CLEONALDO PIEDADE .......................................12/05

CLESIOMAR VICENTE MENDES .........................06/05

EDSON ANTONIO FOLADOR .............................20/05

EDY WILSON LEOPOLDINO ...............................11/05

ELIANA MARIA TAVARES SILVA .........................06/05

ELIAS BARONI .....................................................15/05

FERNANDO OLIVEIRA COSTA ............................20/05

FRANCISCO NUNES DE LIMA ............................05/05

FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA ................08/05

GILMAR NORONHA DE QUEIROZ .....................01/05

HÉLIO CARLOS TRINDADE MEDEIROS .............20/05

HELTON ANTONIO DA SILVA ............................22/05

HELY CASSIMIRO VIEIRA ....................................22/05

ISMAEL JOSÉ MESSIAS........................................09/05

IVONILDO DA SILVA ...........................................02/05

JANAINA BISPO SENA .........................................30/05

JOÃO BATISTA DE ANDRADE .............................22/05

JOÃO DA SILVA BORGES ....................................15/05

JOSE ANTONIO CHAVES .....................................05/05

JOSE AVAILTON CASTRO SILVA .........................05/05

JOSE GASPAR DACRUZ .......................................04/05

JOSE MIGUEL DA SILVA ......................................23/05

JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA .................................26/05

JOSÉ REINALDO DA SILVA .................................27/05

JULIO CESAR DOS REIS GOMES ........................09/05

LEANDRO GOMES DE SOUZA ...........................07/05

LINDOMAR JOSÉ DOS REIS ................................21/05

LUIZ PAULO DA SILVA ........................................17/05

MANOEL DE OLIVEIRA MOURÃO......................23/05

MARCO ANTONIO H DE SOUZA .......................22/05

MARCOS ANTONIO SILVA .................................15/05

MARCOS PAULO CONCEIÇÃO PAIVA ...............30/05

MARCOS ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA ...21/05

MARCOS ROBERTO LOPES MENEZES ..............01/05

NELSON ROBERTO TIRANE DA COSTA ............05/05

NILTON ROMES NEVES DA SILVA .....................25/05

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA ..................22/05

RILDO SOUZA URZEDO .....................................09/05

SAULO DE OLIVEIRA ...........................................15/05

WELLINGTON GOMES .......................................12/05

Homenagem

Sindicato aprova movimento grevista
dos caminhoneiros

A diretoria do Sindicato dos Ro-
doviários esclarece que não repre-
senta a categoria de motoristas que 
promove a greve dos caminhonei-
ros, realizada em todo o país. “Na 
verdade, a nossa entidade represen-
ta os trabalhadores empregados e a 
greve é realizada pelos motoristas 
autônomos. Algumas pessoas con-

fundem esta diferença”, explica o 
presidente.

Ele destaca que o Sindicato está 
apoiando o movimento e reconhe-
ce que atualmente o custo para 
o transportador é muito alto e os 
profissionais autônomos têm en-
frentado dificuldades para cumprir 
os seus compromissos.
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No dia 29 de maio foi encerrada 
a negociação das empresas Real 
Expresso e Rápido Federal, com 
reajuste de 2,20% no salário, no 
ticket alimentação e no vale refei-
ção. O presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, Lutério Alves, explica 
que o acordo também incluiu um 
aumento para os funcionários de 
R$ 5,00 no plano de saúde, ficando 
em R$ 35,00 mensais. 

Para o fechamento do acordo, 
o presidente participou de reunião 
na sede das empresas em Brasí-
lia, no dia 23 de maio, quando foi 
definida a proposta aprovada pos-
teriormente pela categoria. A data
-base desta negociação é no mês 
de maio.

Real Expresso e Rápido Federal fecham acordo 
com 2,20% de reajuste

diretores Lutério alves e Wellington Campanha em uma das reuniões

Negociação do transporte de cargas permanece indefinida
O Sindicato dos Rodoviários es-

clarece que o acordo com o setor 
de transporte de cargas não avan-
çou. “Com a reforma trabalhista, a 
classe empresarial quer alterar al-
gumas cláusulas da convenção e os 
sindicatos querem garantir alguns 
direitos trabalhistas que foram mo-
dificados. Isso tudo tem levado a 
negociação a ficar estagnada”, re-
vela Lutério Alves.

De acordo com ele, no mês de 

maio foram realizadas três rodadas 
de negociação, na sede da Fettromi-
nas em Belo Horizonte. “O Sindica-
to está sempre presente e estamos 

negociando a forma da redação da 
convenção”, comenta. A próxima 
reunião está agendada para 06 de 
junho, às 14h, na capital mineira.

Durante assembleias realiza-
das nos dias 25 e 26 de abril, os 
trabalhadores da Usina Uberaba 
aprovaram a proposta da empre-
sa, que inclui reajuste salarial de 
1,81% e a manutenção das horas 
in intinere. “Com a reforma traba-
lhista estas horas foram extintas. 
Pelo acordo, elas passaram a ser 
denominadas de bônus de assi-
duidade. A forma de pagamento 
é a mesma e não haverá prejuízo 
para o trabalhador com a mudan-
ça na nomenclatura”, explica Lu-
tério Alves.

Usina Uberaba
Os demais benefícios, entre 

eles o plano de saúde, foram ga-
rantidos. As diferenças salariais 
retroativas à data-base, em 1º de 
março, já foram pagas aos traba-
lhadores.


