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Confira nesta edição especial a 
programação da Festa de São 

Cristóvão e as homenagens 
aos motoristas de Uberaba e 

região pelo seu dia.
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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 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
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Reunião na Prodoeste definiu os detalhes da programação do dia 25 de julho

O dia do padroeiro dos moto-
ristas será comemorado em 25 de 
julho com diversas atividades no 
pátio do Posto Prodoeste. A partir 
das 9h o público terá à disposição 
serviços gratuitos de aferição de 
pressão, teste de glicemia e corte 
de cabelo. Às 18h acontece a missa 
campal em louvor à São Cristóvão, 
celebrada por Padre Duarte. Na se-
quência, às 19h, a carreata dos mo-
toristas percorrerá várias avenidas 
e ruas da cidade.

O diretor do Sindicato dos Rodo-
viários, Márcio José dos Reis, explica 

Missa e carreata marcam a Festa de São Cristóvão
que a carreata vai passar na porta 
da entidade, na avenida Orlando 
Rodrigues da Cunha, e termina com 
a bênção dos veículos em frente à 
Capela de São Cristóvão. “Teremos 
o apoio da Guarda Municipal duran-
te o trajeto, que deve ser de apro-
ximadamente 30 minutos”, explica.

A programação da Festa de São 
Cristóvão começa no dia 20 de julho, 
com procissão às 18h, seguida de 
missa na Capela. De 21 a 24 de julho 
também haverá missa às 19h30, e 
todos os dias, ao final da celebração, 
acontece a quermesse com comi-

das típicas e bingos. Promovida pelo 
Posto Prodoeste e comunidade de 
São Cristóvão, a comemoração tam-
bém tem a organização do Sindica-
to dos Rodoviários e Táxi Cometa, e 
apoio do Sest/Senat, Polícia Militar e 
Guarda Municipal.

“A festa já é uma tradição e mo-
vimenta a cidade nesta semana de 
julho. Convidamos toda a categoria, 
juntamente com seus familiares, 
para prestigiarem a programação”, 
finaliza o presidente Lutério Alves. 

Trajeto
A carreata vai sair do Posto 

Prodoeste, passando pela rua José 
Prata Sobrinho, avenida Dep. José 
Marcus Cherem, avenida Guilher-
me Ferreira, avenida Orlando Ro-
drigues da Cunha, avenida Abílio 
Borges de Araújo, avenida Arlindo 
de Melo Resende, rua 10 e rua Pe-
dro Barbassa (Cap. São Cristóvão).
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Os associados ao Sindicato dos 
Rodoviários estão recebendo uma 
mochila de viagem em comemora-
ção ao Dia do Motorista, celebrado 
em 25 de julho. A distribuição do 
brinde começou no dia 10 de julho 
e a retirada pode ser feita de se-
gunda a sexta, das 8h às 11h e das 
13h às 17h. 

Associados recebem mochila de viagem 
pelo Dia do Motorista

Têm direito ao benefício todos 
os associados, e aqueles que se 
filiarem agora também serão pre-
senteados. “Pedimos para quem 
ainda não retirou, que venha até a 
nossa sede para garantir o seu brin-
de. Esta é uma forma do Sindicato 
homenagear a nossa categoria pelo 
seu dia”, comenta Lutério Alves.

O motorista da Viação Itapemirim, Reginaldo Alves da Costa, e o aposentado 
Helton Cairo da Costa, recebem a mochila entregue pelo funcionário do 

Sindicato, Alexandre Moreira

Diária de viagem
A convenção do setor de trans-

porte de cargas ainda não foi assi-
nada por discordância na cláusula 
que trata da diária de viagem. O 
presidente do Sindicato dos Rodo-
viários, Lutério Alves, explica que a 
referida cláusula considera diária 
de viagem a distância percorrida 
superior a 30 km da sede ou filial 
onde foi contratado. No entanto, o 
sindicato patronal quer considerar 
a diária de viagem apenas nos ca-
sos de pernoite. 

“A categoria profissional não 
concorda com esta mudança pro-
posta. A federação e os sindicatos 
já se reuniram e nenhuma entida-
de quer esta alteração na cláusula”, 
esclarece o presidente. De acordo 
com ele, os demais itens da nego-
ciação, incluindo o reajuste salarial, 
já estão definidos. A data-base da 
categoria é em 1º de maio e os tra-
balhadores terão direito a receber 
as diferenças retroativas quando o 
acordo estiver finalizado.
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ANIVERSARIANTES DE JULHO
AILTON DOS REIS PAIXÃO .................................29/07

ALEX BARBOSA DE SOUZA ................................30/07

ALVARO DEL DUQUE SILVA JUNIOR .................22/07

ANDERSON DA TRINDADE ................................27/07

ANDRE LUIZ SOARES..........................................03/07

ANTONIO HENRIQUE MARTINHO BISPO ........15/07

ARIOVALDO DA SILVA ........................................07/07

CARLOS ALVES DA SILVA ...................................17/07

CLEDSON ROBERTO ALVES DE MELO ..............08/07

DONIZETE LUIZ CANDIDO INACIO ...................05/07

ELCIO ANTONIO DA SILVA ................................11/07

ELTON DA MOTA BARBOSA ..............................29/07

FERNANDO DONIZETE DA SILVA ......................21/07

FERNANDO TOMAZ ALEXANDRE RIBEIRO ......22/07

HELIO EMILIANO DE SOUZA .............................17/07

IDELSON FERREIRA DE BORBA .........................10/07

JOSE ABADIO PEREIRA .......................................12/07

JOSÉ ARNALDO DE ASSIS ...................................27/07

JOSE CARLOS DE SOUSA....................................12/07

JOSE CLAUDIO DA SILVA ....................................20/07

JOSE JOAO RODRIGUES .....................................22/07

JOSE LUIS DA SILVA ............................................24/07

JOSE LUIZ LEAL DA SILVA...................................30/07

JULIO CESAR SALVADOR PONTES ....................22/07

JURANDI RAIMUNDO DA SILVA ........................18/07

LEONEL DOS REIS ANDRADE ............................17/07

LUCIANO GOULARTE BENJAMIN ......................29/07

LUIZ FERNANDES DE FARIA ...............................03/07

OSVALDO DIVINO DE MELO .............................15/07

OSVALDO LUIZ GOMES DA SILVA.....................06/07

PEDRO FRANCISCO DA SILVA ...........................13/07

RAFAEL BRITO DOS SANTOS .............................07/07

REGINALDO RAMOS DOS SANTOS ..................17/07

RODRIGO EDUARDO SILVA ...............................13/07

ROGERIO FARIA PEDROSA ................................05/07

SERGIO HENRIQUE MOREIRA DE MELO ..........25/07

SIMAO PEDRO RIBEIRO .....................................03/07

UNIVERSO FELIX .................................................19/07

VALDIR ANTONIO DE CASTRO ..........................04/07

VALDOMIRO DOS REIS ......................................31/07

VANDERLI DE OLIVEIRA .....................................10/07

VICENTE DE PAULA FERREIRA DA SILVA ..........11/07

WAGNER GONÇALVES DOS SANTOS ...............22/07

WALMIR DE ARAUJO CORREIA ..........................01/07

O aniversariante sorteado nes-
te mês foi Reginaldo Ramos dos 
Santos, motorista do setor de fre-
tamento da empresa Líder Trans-
portes. Ele recebeu o seu brinde 
especial, entregue pelo presidente 
Lutério Alves.

SORTEADO DO MÊS

Raphael Antônio da Silva Ma-
tos, associado sorteado em ju-
nho, durante a entrega do seu 
brinde na sede do Sindicato dos 
Rodoviários. Ele é motorista da 
empresa Água Branca Comércio 
e Distribuidora de Bebidas Ltda.
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Aprovação da reforma da previdência em primeiro turno 
preocupa Sindicato

A diretoria do Sindicato dos Ro-
doviários está decepcionada com 
a aprovação em primeiro turno da 
reforma da previdência na Câmara 
dos Deputados. “A nossa preocupa-
ção é com os resultados disso para 
o trabalhador. Esta proposta que 
está em votação é bastante cruel 
com a classe trabalhadora, princi-
palmente no nosso segmento”, de-
sabafa o presidente Lutério Alves 
(foto). Ele destaca que hoje o mo-
torista que tem 35 anos de serviço 
pode continuar trabalhando por 
opção, e não por obrigação. “Te-
mos certeza de que vai trazer um 
desequilíbrio social muito grande 
no país”, completa.

Na opinião de Lutério, a decep-
ção foi grande com os represen-
tantes em Brasília. “O número de 
deputados a favor da reforma previ-
denciária foi bastante significativo, 
atingindo mais de 75%. E eu queria 

chamar a atenção dos trabalhado-
res para que verifiquem quem são 
seus representantes. Valeu a pena 
votar para o seu candidato? Nós, 
trabalhadores, somos a maioria na 
hora de votar, mas no momento de 
sermos representados somos a mi-
noria”, comenta. 

Ele destaca que realmente é pre-
ciso haver mudanças, mas a eco-
nomia proposta pela reforma não 
pode ser arcada apenas pelos tra-

balhadores. “Não houve mudança 
na classe política, nós é que vamos 
‘pagar o pato’. Entendemos que é 
preciso mais discussão e que a mí-
dia também mostre os aspectos 
negativos desta reforma. Estamos 
vendo os sonhos dos trabalhadores 
ficarem cada vez mais distantes”, 
finaliza. A votação em segundo tur-
no na Câmara dos Deputados vai 
acontecer após o recesso, no mês 
de agosto.
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A Belo Dente, deseja felicitações a 
todos os motoristas que enfrentam 
longas estradas por nós.

Feliz dia dos motoristas! 

Criado em 1974, pela Lei Fe-
deral 6.194, o seguro por Danos 
Pessoais causados por Veículos 
Automotores de via Terrestre, co-
nhecido popularmente como DP-
VAT, é utilizado para indenizar as 
vítimas de acidentes de trânsito 
causados por veículo automotor. 
Esse é um direito que contempla 
condutores, passageiros e pedes-
tres, independentemente de culpa 
no acidente. 

O dinheiro utilizado para as in-
denizações do DPVAT é arrecada-
do com o pagamento de todos os 
proprietários de veículos automo-
tores de qualquer natureza, desde 
carros de passeio a motos. O DP-
VAT não indeniza apenas em caso 
de morte da vítima, mas também 
por invalidez permanente e des-
pesas médicas.

O pagamento da indenização 
é feito para três tipos de dano: 
morte, invalidez permanente e 

Saiba como solicitar o seguro DPVAT
reembolso de despesas médicas e 
hospitalares. Os valores pagos de 
indenização são diferentes para 
cada caso: em caso de morte os 
herdeiros recebem o valor de R$ 
13.500,00; no caso de invalidez 
permanente e dependendo do 
grau da invalidez a vítima recebe 
o valor de até R$ 13.500,00; e no 
caso de reembolso de despesas 
médicas e hospitalares comprova-
das o valor vai até R$ 2.700,00.

Os documentos necessários 
para cada tipo de dano são: Bo-
letim ou Registro de Ocorrência 
Policial, Documentos da Vítima 
(RG e CPF), Formulário de Pedido 
do Seguro DPVAT e Laudo do Ins-
tituto Médico Legal, se houver. É 
necessário o preenchimento com-
pleto de todos os dados, de forma 
legível e sem rasuras. As vítimas e 
beneficiários tem que ficar aten-
tos aos prazos prescricionais para 
pedir a indenização. Para solicitar 

a indenização por morte é de até 
três anos contados da data do óbi-
to. Para despesas médicas a con-
tagem do prazo prescricional se 
inicia a partir da data do acidente. 
No caso de indenização por inva-
lidez permanente este prazo é de 
três anos a contar da ciência da 
invalidez permanente pela vítima.

Caso tenha seu pedido indefe-
rido na esfera administrativa pela 
Seguradora Líder, mesmo que os 
documentos enviados estejam 
corretos, procure um advogado e 
ele irá auxiliá-lo da melhor forma 
possível, para se for o caso entrar 
com uma ação e pedir a indeniza-
ção na justiça. Se estiver tudo cor-
reto, em até 30 dias o pagamento 
do seguro DPVAT será creditado 
na conta bancária indicada pelo 
requerente.

Gilmar José Raimundo
Assessor Jurídico do STTRUR 
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