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Negociação do setor de trans-
porte de cargas deve ser finalizada 
em breve. Os sindicatos de Minas 
Gerais já estão apresentando em 
suas regiões a proposta definida em 
reunião realizada no dia 15 de maio 
na sede da Federação dos Traba-
lhadores de Transporte Rodoviário 
de Minas Gerais (Fettrominas), em 
Belo Horizonte. No encontro ficou 
acordado um reajuste de 5,07% no 

Categoria de Uberaba aprova proposta na 
negociação do transporte de cargas
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salário e nos demais benefícios e a 
manutenção das outras cláusulas da 
convenção anterior. 

De acordo com o presidente do 
Sindicato dos Rodoviários, Luté-
rio Alves, em Uberaba a categoria 
já aprovou a proposta, em assem-
bleias realizadas entre os dias 20 a 
24 de maio. “Todos os sindicatos fi-
liados têm até o dia 28 de maio para 
promoverem as assembleias para 

Viação Platina
Também foi finalizada neste 

mês a negociação com a empresa 
Viação Platina. “Este acordo estava 
pendente, aguardando o fecha-
mento das outras cidades”, expli-
ca o presidente Lutério Alves. Em 
Minas Gerais, a empresa negocia 
juntamente com os municípios de 
Uberlândia e Ituiutaba.

Ele destaca que o índice ficou 
acima da inflação do período da 
data-base, no mês de março. 

Os trabalhadores receberão 
reajuste de 4% no salário e de 
5,33% no ticket alimentação, com a 
manutenção das demais cláusulas 
do acordo coletivo anterior.

fecharmos a negociação em todo o 
estado”, comenta o presidente. O se-
tor de transporte de cargas tem da-
ta-base no mês de maio e ficou ga-
rantido o pagamento retroativo ao 
período. “O acordo é um dos mais 
importantes, em virtude do gran-
de número de pessoas envolvidas. 
Somente em nossa base territorial 
temos cerca de quatro mil profissio-
nais”, finaliza Lutério.

Presidente Lutério participa de reunião do setor de cargas na sede da Fettrominas

Real Expresso e Rápido Federal 
finalizam acordo

Terminou a negociação das em-
presas Real Expresso e Rápido Fede-
ral. A diretoria do Sindicato dos Ro-
doviários esteve em Brasília, no dia 
17 de maio, quando ficou definida a 
proposta com reajuste de 5,07% no 
salário, no ticket alimentação e no 
auxílio refeição. O presidente Luté-
rio Alves explica que também ficou 
definido um reajuste de 10% no pla-
no de saúde, sendo que as empre-
sas passarão a contribuir com R$ 
336,63 para os trabalhadores casa-
dos e R$ 253,96 para os trabalhado-
res solteiros. Com o reajuste, todos 
os funcionários contribuirão com R$ 
45,00 na mensalidade.

Participaram da reunião em Bra-

sília o presidente Lutério, o vice-
-presidente Ataragildo Almeida, o 
diretor Márcio José dos Reis e o as-
sessor jurídico do Sindicato, Gilmar 
Raimundo. A data-base das empre-
sas é no mês de maio. 



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

Dentista retoma atendimento com 
desconto especial para o associado
Neste mês de maio, o consultó-

rio odontológico no Sindicato dos 
Rodoviários voltou a funcionar. O 
dentista Cristiano Rodrigues Borges 
Garcia fixou o seu consultório no 
local para atendimento particular, 
com desconto e condições especiais 
de pagamento para os associados. 
O profissional também ampliou os 
tratamentos oferecidos, inclusive 
com implantes. 

O atendimento acontece de se-

gunda a sexta-feira, nos períodos 
matutino e vespertino, e o agenda-
mento pode ser feito na sede do Sin-
dicato. “Neste momento os serviços 
odontológicos gratuitos ainda estão 
suspensos. Mas estamos trabalhan-
do para retomar a parte que era feita 
por convênio em breve. Neste mês 
também reabrimos o salão de cabe-
leireiro e a expectativa é que tudo se 
normalize o mais rápido possível”, 
explica o presidente Lutério Alves.



Sabe aquele café quentinho e 
gostoso que você toma sempre 
que vem à sede do Sindicato? É 
o Café JM! Produto selecionado e 
de primeira qualidade, fabricado 
em Carmo do Paranaíba-MG. 

Há oito anos, o representante 
Luis Saraiva faz a entrega do pro-
duto diretamente no Sindicato. 
Além da entidade, várias empre-
sas e consumidores recebem o 
Café JM entregue por ele, que ven-
de atacado e varejo. Na comercia-
lização direta para o consumidor, 
o preço do quilo do produto sai a 
R$ 15,00. E quem adquire o fardo 
fechado ganha um desconto es-
pecial. 

Os interessados em adquirir o 
Café JM podem entrar em contato 
pelos telefones 3338-4551 e (34) 
98858-8702.
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ANIVERSARIANTES DE MAIO
ADEMIR BATISTA MENDES ................................16/05

AGUINALDO DOS SANTOS FERREIRA ..............01/05

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

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

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

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

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

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

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

CELSO ANTONIO RUMUALDO ..........................31/05

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

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

DEOLITE LEAL .....................................................10/05

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

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

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

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

FRANCISCO DAS CHAGAS D. NASCIMENTO ....29/05

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

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

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

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

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

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ...................................27/05

JOSE BORGES DE OLIVEIRA ...............................21/05

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

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

OCLESIO ALEXANDRE DA COSTA .....................31/05

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

ROMILDO CARLOS DE OLIVEIRA ......................03/05

SAULO BARBOSA DA SILVA ...............................18/05

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

VALTEIR CROSARA ..............................................26/05

Café JM

O aniversariante sorteado nes-
te mês foi Anselmo Oliveira Vieira, 
motorista da empresa Expresso 
Itamarati. Ele recebeu o seu brin-
de especial na sede do Sindicato, 
entregue pelo presidente Lutério 
Alves. 

SORTEADO DO MÊS

Diretores Lutério Alves e Márcio 
José dos Reis, com o representante 

do Café JM, Luis Saraiva 
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A reforma da previdência não 
“ataca os ricos”. Ela protege os ri-
cos. Uma informação importan-
te que Bolsonaro e Paulo Guedes 
não dizem: as grandes empresas e 
grandes bancos, que lucram com 
diversos privilégios, devem atual-
mente mais de R$ 450 bilhões para 
a Previdência Social, segundo rela-
tório da CPI da previdência de 2017. 
Segundo o mesmo estudo oficial, a 
previdência social não é deficitária, 
mas foi alvo de desvios de seus re-
cursos por parte do governo para 
projetos que atendiam os interes-
ses capitalistas, enquanto protegia 
empresas devedoras.

Como dado concreto: o Brades-
co deve R$ 465 milhões à Previdên-
cia; a Vale deve R$ 275 milhões; a 
JBS, da Friboi, deve R$ 1,8 bilhão. 
Nada disso será cobrado dessas ri-
quíssimas empresas e bancos. Pior: 
o banco Santander e o Itáu, que 
devem respectivamente R$ 338 
milhões e R$ 25 bilhões à Receita 
Federal, tiveram suas dívidas per-
doadas.

As pessoas podem hoje traba-
lhar até os 80 anos. É um enorme 
ataque ao povo trabalhador e po-
bre: vamos trabalhar até morrer. 
Com 20 anos de contribuição, o 
trabalhador terá direito a receber 
somente 60% do valor do benefí-
cio. A cada ano, se acrescentará 2% 

Saiba porque é mentira que a reforma da previdência 
“ataca os ricos e protege os pobres”

até o limite de 100%. Para receber 
aposentadoria integralmente será 
preciso contribuir por 40 anos, uma 
afronta a milhões de trabalhadores 
que em distintas partes do país não 
alcançam esse patamar, pela carga 
de superexploração, pelo desem-
prego de massas imposto pelos 
patrões, e pela média de idade nas 
regiões mais pobres do país. A ida-
de mínima de aposentadoria será 
de 65 anos para homens e 62 anos 
para as mulheres, o que sequer ga-
rante aposentadoria integral, por-
que precisa ser combinada com 40 
anos de contribuição. 

A reforma da previdência de 
Bolsonaro/Guedes impedirá, em 
primeiro lugar, que o trabalhador 
rural se aposente. Alterará a idade 
mínima para a obtenção do Benefí-
cio de Prestação Continuada (BPC), 
que recai sobre os aposentados 
mais vulneráveis, obrigando que 
seja alcançado apenas aos 70 anos 
(não mais aos 65). Antes disso, o va-
lor a ser obtido é uma humilhação: 
R$ 400, menos da metade do salá-
rio mínimo. Isso tira o dinheiro dos 
mais pobres. Os servidores públi-
cos será um dos setores mais afe-
tados. A contribuição previdenciária 
deve aumentar dos 11% cobrados 
do salário hoje para 14%, com direi-
to a uma taxa extraordinária de até 
8% a mais. Isso poderia fazer com 

que 22% do salário de um servidor 
seja destinado à contribuição para 
a previdência.

Fonte: Esquerda Diário – 
Movimento Revolucionário 

de Trabalhadores

Teste do bafômetro
O cerco em Minas Gerais será 

fechado com ainda mais intensida-
de contra motoristas que insistem 
em dirigir depois de consumir be-
bidas alcoólicas. Para isso, um novo 
equipamento já está em uso em ci-
dades de diferentes regiões do es-
tado.

Chamado de bafômetro pas-
sivo, o aparelho não precisa ser 
assoprado pelo condutor. Apenas 
por proximidade o equipamento 
acusa se houve ingestão de álcool. 
Nos casos positivos é preciso usar 
o equipamento convencional para 
detectar o teor alcoólico do moto-
rista.

Agentes da Polícia Rodoviária 
Federal afirmam que o novo etilô-
metro dá agilidade à fiscalização 
durante as operações. 

O equipamento já está sendo 
usado em caráter de teste em qua-
tro cidades mineiras: em Sete La-
goas, nas estradas de Juiz de Fora, 
na Zona da Mata, Uberaba e Uber-
lândia, no Triângulo Mineiro.


