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Em comemoração ao Dia do 
Motorista, celebrado em 25 de ju-
lho, o Sindicato dos Rodoviários vai 
fazer a entrega de uma mochila de 
viagem para os associados. A distri-
buição do brinde começa no dia 10 
de julho e a retirada pode ser feita 
de segunda a sexta, das 8h às 11h e 
das 13h às 17h. 

O presidente Lutério Alves co-
menta que a retomada do benefí-
cio é um esforço da diretoria, que 
está empenhada em manter toda a 
estrutura do Sindicato. Ele recorda 
que no ano passado o brinde não 
foi entregue na data comemorati-
va, em função da queda na receita 
de todas as entidades sindicais com 
as mudanças propostas pela refor-
ma trabalhista. “No ano passado 
nós fizemos o sorteio de uma TV di-
gital, e felizmente agora consegui-
mos garantir o brinde”, comemora 
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Lutério.
Ele destaca que aqueles profis-

sionais que não são associados ao 
Sindicato, podem se filiar e também 
garantir a mochila de viagem. Se-

gundo o presidente, a programação 
da Festa de São Cristóvão está sen-
do definida junto às empresas par-
ceiras e será divulgada na próxima 
edição do jornal.

Presidente Lutério Alves e o motorista aposentado Clóvis Alfredo de Andrade 
mostram o modelo da mochila que será entregue aos associados

“Manter o Sindicato vivo é a garantia de benefícios 
para o trabalhador”, afirma presidente

Você sabia que vários benefí-
cios, como plano de saúde, ticket 
alimentação e plano odontológico, 
são garantidos para o trabalhador 
por meio de acordos ou conven-
ções? “Estes benefícios não estão 
inseridos na CLT, portanto não es-
tão previstos em lei. Mas os traba-
lhadores recebem graças ao em-
penho das entidades sindicais que, 
ao longo dos anos, lutaram muito 
para inseri-los nos acordos”, expli-
ca o presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, Lutério Alves (foto).

Ele destaca que os sindica-
tos, de uma forma geral, têm sido 
alvo de muitas críticas nos últimos 
tempos. “Mas a verdade é que 
muitos não têm conhecimento do 
quanto os sindicatos representam 
para as categorias. Por exemplo, 

nesta questão dos benefícios, o 
enfraquecimento das entidades 
sindicais pode ameaçar várias con-
quistas que foram garantidas com 
muito trabalho ao longo dos anos”, 
afirma o presidente. De acordo 
com ele, hoje os acordos negocia-
dos são bons e trazem vantagens 
para o trabalhador. E a partir do 
momento que não houver nego-
ciação, o trabalhador pode ter pre-
juízo. Lutério comenta que a ma-
nutenção dos benefícios já é uma 
grande conquista, diante da crise 
que o país enfrenta. 

“Manter o Sindicato vivo é a ga-
rantia de benefícios para o traba-
lhador. O seu Sindicato deve ser 
forte e ativo, isso é importante. Por 
isso, convidamos os trabalhadores 
a se filiarem, dando o seu apoio 

para fortalecer o nosso trabalho 
em prol da categoria”, pontua.



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

Sindicato trabalha nas últimas 
negociações de 2019

As negociações deste ano estão 
quase finalizadas no Sindicato dos 
Rodoviários. O presidente Lutério 
Alves explica que poucas empresas 
estão pendentes para fechar acor-
do. Uma delas é a Fadel Transpor-
tes, que está aguardando a assina-
tura da convenção estadual para 
finalizar a negociação. A convenção 
do setor de cargas em Minas Gerais 
foi aprovada com reajuste de 5,07% 
no salário e nos demais benefícios 
e a manutenção das outras cláu-

sulas da convenção anterior. Outra 
empresa que estava aguardando a 
convenção estadual é a Sertanezina 
e que deve fechar acordo em breve.

Para o próximo mês, a diretoria 
do Sindicato prepara as negociações 
com a Rotas Viação do Triângulo e a 
Viação Itapemirim, empresas do se-
tor de linhas interestaduais. “Elas es-
tão em recuperação judicial e vamos 
aguardar o início da data-base, em 
julho, para avançar nas conversas”, 
explica o presidente.



Com a chegada do inverno é 
comum o aumento de ocorrên-
cias de neblina em locais onde a 
umidade tende a ser maior, como 
áreas de mata ou de rios. Quem 
trafega no início da manhã, mes-
mo já tendo se acostumado com 
a neblina, precisa tomar cuidados 
para evitar acidentes em decor-
rência da pouca visibilidade. Se-
gundo as concessionárias, a si-
tuação é comum entre os meses 
de junho e agosto.

Veja as principais recomenda-
ções para o período:

• Reduza gradualmente a 
velocidade ao perceber os pri-
meiros sinais de neblina.

• Mantenha uma distância 
segura do veículo à frente.

• Acenda os faróis baixos – 
tanto de dia quanto à noite. 

• Não pare o veículo no 
acostamento.

• Nunca pare na pista.
• Não ligue o pisca-alerta 

com o veículo em movimento.
• Use a pintura de faixa da 

pista como referência do cami-
nho a seguir.

• Fique atento a sinais so-
noros externos que possam indi-
car uma situação atípica à frente 
como buzinas e sirenes.

• Evite uso de aparelhos que 
possam dispersar a atenção.

• Deixe o para brisa limpo.
• Mantenha o vidro aberto 

ou ligue a ventilação dentro do 
carro para não embaçar os vi-
dros.

• Caso julgue não ter con-
dições de visibilidade para seguir 
viagem, pare somente em locais 
seguros como postos de abaste-
cimento.
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ANIVERSARIANTES DE JUNHO
AGOSTINHO EVANGELISTA OLIVEIRA ..............24/06

ANTÔNIO DOMINGOS DE SOUZA ....................13/06

ANTONIO NAVES ................................................10/06

CARLOS EDUARDO DAMAS ...............................04/06

CARLOS HUMBERTO DA SILVA .........................03/06

DANIEL GALHARDO G. FERNANDES ................06/06

DEVAIR DA SILVA ................................................03/06

EDIMAR ANTONIO DA CUNHA .........................16/06

EDMAR HENRIQUE DA SILVA ............................24/06

EUDES LUIS LOPES .............................................05/06

EVERSON LUIZ DA ROCHA ................................16/06

FERNANDO INACIO DINIZ .................................16/06

GASPAR GOMES DE SOUZA ..............................14/06

HELI JOSE BENTO ...............................................03/06

ILDEFONSO MATIAS DE JESUS ..........................29/06

JOÃO ANTONIO DA SILVA ..................................13/06

JOAO BATISTA DA SILVA ....................................24/06

JOÃO BATISTA RODRIGUES ...............................23/06

JOÃO GILBERTO DIAS.........................................18/06

JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE .....................27/06

JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA NATALE ..............08/06

JOSE MARIA DA CUNHA .....................................23/06

LAZARO VIEIRA ...................................................11/06

LUIZMAR JOSE DA SILVA ....................................27/06

MARIO DE OLIVEIRA ...........................................27/06

MARQUES ANTONIO OLIVEIRA .........................12/06

MAURO LUCIO GOMES DE OLIVEIRA ...............11/06

PAULO CESAR DOS SANTOS .............................20/06

PERON DE SOUSA FERNANDES ........................13/06

RAPHAEL ANTONIO DA SILVA MATOS .............12/06

REGIANE ROCHA ................................................01/06

RICARDO MACHADO DINIZ ...............................08/06

ROMES ANTONIO GOMES .................................02/06

ROMILTON ALVES DE ALMEIDA ........................24/06

SILVIO CESAR DOS SANTOS ..............................19/06

VALTERCIDES RIBEIRO DE FREITAS ..................18/06

WESLEY ALVES BORGES.....................................10/06

O aniversariante sorteado neste mês foi Raphael Antônio da Silva 
Matos, motorista da empresa Água Branca Comércio e Distribuidora de 
Bebidas Ltda. A foto da entrega do brinde será publicada na próxima 
edição do jornal O Rodoviário.

SORTEADO DO MÊS

Alerta aos
motoristas
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O aposentado ou o ex-emprega-
do exonerado ou demitido sem jus-
ta causa, que contribuía para o cus-
teio do seu plano privado de saúde, 
tem o direito de manter as mesmas 
condições de cobertura assistencial 
de que gozava quando da vigência 
do contrato de trabalho, sem pre-
juízo de eventuais vantagens obti-
das em negociações coletivas.

A empresa empregadora é obri-
gada a manter o aposentado ou o 
ex-empregado demitido ou exo-
nerado sem justa causa no plano 
enquanto o benefício for ofertado 
para os empregados ativos, desde 
que o aposentado ou o ex-empre-
gado demitido ou exonerado sem 
justa causa, tenha contribuído para 
o custeio do seu plano privado de 
saúde e que o mesmo não seja ad-
mitido em novo emprego.

A decisão do aposentado ou o 
ex-empregado demitido sem justa 
causa de se manter no plano deve 
ser informada à empresa emprega-
dora no prazo máximo de 30 dias 
contados a partir da comunicação 
do empregador sobre o direito de 
manutenção do gozo do benefício.

Condições de manutenção
Para que o aposentado ou ex-

-empregado demitido ou exonera-
do sem justa causa seja mantido 
no plano devem ser observadas as 

Orientações sobre o plano de saúde para os 
empregados aposentados e demitidos

seguintes condições: Ter sido be-
neficiário de plano coletivo decor-
rente de vínculo empregatício; Ter 
contribuído com pelo menos par-
te do pagamento do seu plano de 
saúde; Assumir o pagamento inte-
gral do benefício; Não ser admitido 
em novo emprego que possibilite 
o acesso a plano privado de assis-
tência à saúde; Formalizar a opção 
de manutenção no plano no prazo 
máximo de 30 dias, contados a par-
tir da comunicação do empregador 
sobre o direito de manutenção do 
gozo do benefício.

Quem paga o plano e por 
quanto tempo pode ser mantido?

Aposentado que contribuiu 
para o plano de saúde por 10 
anos ou mais - tem o direito de se 
manter no plano enquanto a em-
presa empregadora oferecer esse 
benefício aos seus empregados ati-
vos e desde que não seja admitido 
em novo emprego.

Aposentado que contribuiu 
para o plano de saúde por perío-
do inferior a 10 anos - poderá per-
manecer no plano por um ano para 
cada ano de contribuição, desde 
que a empresa empregadora con-
tinue a oferecer esse benefício aos 
seus empregados ativos e que não 
seja admitido em novo emprego.

Ex-empregado demitido ou 
exonerado sem justa causa - a 

manutenção no plano será corres-
pondente a 1/3 do tempo de per-
manência em que tenha contribuí-
do para o plano, com um mínimo 
assegurado de seis meses e um 
máximo de 24 meses.

Quando o plano de saúde deixa 
de ser oferecido pelo empregador, 
o aposentado ou o ex-empregado 
demitido sem justa causa tem o 
direito de contratar um plano in-
dividual com aproveitamento das 
carências já cumpridas, caso a ope-
radora comercialize plano de con-
tratação individual e familiar.

Gilmar José Raimundo
Assessor jurídico do STTRUR


