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Ainda não foi finalizado o acor-
do com o setor de transporte de 
cargas. Um impasse na redação da 
nova Convenção Coletiva impossi-
bilitou a assinatura do documento. 
Diante disso, mesmo com a aprova-
ção do índice de 5,07% nas cláusu-
las econômicas, os trabalhadores 
permanecem sem receber o salário 
e benefícios com o novo reajuste. 

O presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, Lutério Alves, explica 
que a classe patronal insiste em 
inserir uma cláusula que prevê a 
supressão da base de cálculo da 
cota legal de aprendizagem (art. 
458 e seguintes da CLT e Decreto 
9.579/2018) ou de pessoas com de-
ficiência (art. 93, da Lei 8.213/1991). 
No entanto, esta cláusula contraria 
o Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) assinado entre o Ministério 
Público do Trabalho e o Sindicato 

Cláusula gera impasse na negociação
do setor de transporte de cargas
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de Uberaba e Região. “Todas as em-
presas têm uma cota para deficien-
tes físicos, mas eles querem isentar 
a profissão de motorista desta base 
de cálculo”, explica Alves.

Segundo ele, dos 40 sindicatos 
que seguem a Convenção Coletiva, 
quatro possuem TAC, inclusive o de 
Uberaba, e por isso não assinaram 
o acordo. “A multa pelo descumpri-
mento é pesada e nós não pode-
mos assinar”, justifica. De acordo 
com o presidente, o Sindicato dos 
Rodoviários já notificou o Sindicato 
Patronal e aguarda um posiciona-
mento. “E se a classe patronal in-
sistir nisso, vamos entrar com uma 
ação para instaurar o dissídio cole-
tivo”, completa.

A data-base do setor de trans-
porte de cargas é em 1º de maio e 
as diferentes deverão ser pagas re-
troativas, quando o acordo estiver 

Assembleia com os funcionários na sede da Fadel

Gigantão
Foi encerrada neste mês a ne-

gociação com a empresa Gigantão, 
localizada no bairro Recreio dos 
Bandeirantes. O Sindicato dos Ro-
doviários promoveu assembleia 
no dia 23 de agosto, na sede da 
empresa, quando foram aprova-
dos os reajustes de 3% no salário 
e de 14,5% no ticket alimentação.

A data-base da empresa é no 
mês de maio e o pagamento das 
diferenças retroativas será feito 
nos meses de setembro, outubro e 
novembro. 

Fadel fecha acordo com 5,07% de reajuste
O Sindicato dos Rodoviários 

finalizou a negociação da Fadel 
Transportes. Em assembleia reali-
zada no dia 23 de julho na sede da 
empresa, os trabalhadores apro-
varam o reajuste de 5,07% no sa-
lário e no ticket alimentação, além 
da manutenção das cláusulas an-
teriores. De acordo com o presi-
dente Lutério Alves, a data-base da 
Fadel é em 1º de maio e ficou acor-
dado o pagamento das diferenças 
retroativas. 

finalizado. “Esta situação é lastimá-
vel e atinge um número significa-
tivo de trabalhadores que atuam 
neste segmento na base territorial 
do sindicato”, finaliza Lutério Alves.



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 Agosto/2019

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

Sindicato oferece assistência jurídica

O Sindicato dos Trabalhado-
res em Transportes Rodoviários de 
Uberaba e Região – STTRUR dispo-
nibiliza assessoria jurídica aos traba-
lhadores do transporte rodoviário 
de cargas, do transporte rodoviário 
de passageiros, fretamento, turismo 
e a todos os demais trabalhadores 
do setor (escritório, manutenção, 
porteiros, limpadores, lavadores, 
etc).

A consultoria dos advogados é 
disponibilizada nos dias de segun-
da e quarta-feira, sempre das 8h às 
11h30, para os associados e não as-

sociados, e está vinculada apenas às 
questões de ordem trabalhista, pre-
videnciária e civil. Os temas procu-
rados envolvem hora extra, aposen-
tadorias, plano de saúde, defesas 
em multas de trânsito e acidente de 
trânsito, por exemplo.

Para ter acesso a esse serviço, o 
trabalhador pode agendar seu aten-
dimento pelo telefone 3314-2277 ou 
comparecer pessoalmente nos dias 
mencionados na sede do sindicato, 
na avenida Orlando Rodrigues da 
Cunha, 1.032, bairro Leblon.

Têm direito ao atendimento to-
dos os trabalhadores da base do Sin-
dicato, abrangendo os municípios de 
Uberaba, Campo Florido, Conceição 
das Alagoas, Delta, Veríssimo, Água 
Comprida e Pirajuba.

Trabalhador, se você precisar, 
o Sindicato está à sua disposição. 
Exerça seu direito!

Gilmar José Raimundo
Assessor jurídico do STTRUR



Os associados ao Sindicato 
dos Rodoviários ainda podem fa-
zer a retirada da mochila de via-
gem, entregue em comemoração 
ao Dia do Motorista. O presidente 
Lutério Alves comenta que cerca 
de 70% dos associados já compa-
recem à sede e receberam o brin-
de. “Mas aqueles que não conse-
guiram vir até o momento serão 
bem-vindos para a receber este 
benefício”, explica. A entrega do 
brinde é feita de segunda a sexta, 
das 8h às 11h e das 13h às 17h.
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ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
ADELSON JOSE DA SILVA ...................................15/08

ALFREDO DOMINGUES GONÇALVES ...............06/08

ANDRE LUIZ ALVES .............................................19/08

ANTONIO CESAR DA SILVA ................................21/08

ARISTIDES MAURICIO DA ROCHA .....................20/08

ARNALDO LEMBI JUNIOR ..................................26/08

AUGUSTO DIAS DA SILVA ..................................03/08

CARLOS GOMES BORGES ..................................08/08

CLAUDIO ROGRIGUES DA SILVA .......................30/08

DIVINO AUGUSTO DE PAULA ............................23/08

EDSON MIRANDA RAMOS .................................24/08

EDVALDO BATISTA DA COSTA ..........................24/08

EDVALDO FERREIRA DA SILVA ..........................22/08

ERIVELTO CARLAI DO CARMO ..........................04/08

FABIANO MACHADO CORREIA .........................03/08

FABRICIO JOSE CAMILO OLIVEIRA ....................03/08

GILMAR BARBOSA DE LIMA ..............................05/08

GILMAR MACEDO SILVA ....................................02/08

GLEYSON ANTONIO DE SOUZA ........................26/08

GUSTAVO EDUARDO DE LIMA ..........................25/08

HELIO BATISTA DE ALMEIDA FILHO .................09/08

HERODES GONÇALVES DIAS .............................11/08

IGOR PEREIRA DA SILVA ....................................15/08

JAIRO JOSE RAIMUNDO .....................................21/08

JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVA ....................21/08

JOÃO BATISTA FELIX ...........................................04/08

JOÃO PEDRO MACIEL DE ARAUJO ....................30/08

JORGE RAFAEL FAUSTINO .................................10/08

JOSE CARLOS FERREIRA FARIAS ........................17/08

JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA ................23/08

JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA .........................04/08

JOSÉ HUMBERTO DE MELO ...............................21/08

JUCELINO VIEIRA DOS SANTOS ........................11/08

MARCELO ISIDORO DA SILVA ...........................25/08

MARLON BRUNO SILVA ALVES PEREIRA ..........23/08

MAURICIO SENA DA SILVA ................................12/08

MOACIR SANTOS FONSECA ..............................23/08

NEWTON HENRIQUE ALVES DA SILVA .............22/08

ODAIR FERNANDES DOS SANTOS ....................11/08

ORLANDO RIBEIRO NUNES ...............................26/08

PAULO LUCIANO SANTANA ..............................16/08

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA PAIVA .............12/08

REGINALDO ALVES DA COSTA ..........................10/08

REGINALDO CARVALHO DE CASTRO ...............21/08

REINALDO CAMPOS PEREIRA ...........................04/08

ROMES ABADIO CIPRIANO ................................08/08

RONES LIMA EVANGELISTA ...............................28/08

SEBASTIÃO ALIPIO DOS SANTOS .....................22/08

SENIBALDO ANTONIO OLIVEIRA ......................26/08

VANDERLEI JOSÉ DE MATOS .............................31/08

Entrega do brinde

O aniversariante sorteado nes-
te mês foi Antônio César da Silva, 
motorista da Real Expresso. Ele 
compareceu à sede do Sindicato 
e recebeu o seu brinde especial, 
entregue pelo diretor Márcio José 
dos Reis.

SORTEADO DO MÊS

Uma boa notícia para os usuá-
rios de rodovias. A Agência Na-
cional de Transportes Terrestres 
(ANTT) publicou no Diário Oficial 
da União a redução das tarifas de 
pedágio na BR-050/MG/GO, admi-
nistrada pela concessionária MGO 
Rodovias.

De acordo com a ANTT, a partir 
de zero hora do dia 23 de agosto, 
os novos valores entram em vigor 
nas praças da BR-050, em Minas 
Gerais e em Goiás. Ainda de acor-
do com a Agência, a redução ocor-
re por conta da alteração da Tarifa 
Básica de Pedágio (TBP) que apli-
cou um desconto de reequilíbrio 
previsto no contrato de concessão 
entre o Governo Federal, por meio 
da ANTT, e a concessionária.

Pedágio reduzido



Doenças e afastamento do trabalho 
prejudicam você, sua empresa e seu rendimento. 

A RN Saúde acredita que o melhor caminho pra viver 
mais e melhor é a prevenção. 

Escolha o seu plano da RN Saúde e fique em dia 
com seus exames e consultas. Isso é viver 
com mais qualidade de vida.

www.rnsaude.com.br0800 943 8000

A Rn SaÚde CuIda Da sUa

Doenças e afastamento do trabalho 

A Rn SaÚde CuIda Da sUa
QuAlIdAdE dE vIdA
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A emoção tomou conta dos 
motoristas nas comemorações do 
Dia de São Cristóvão, padroeiro 
da categoria. A carreata e a bên-
ção dos veículos foram destaques 
da programação, reunindo mo-
toristas e seus familiares no per-
curso. Durante o dia, várias ativi-
dades foram promovidas no pátio 
do Posto Prodoeste, com serviços 

Missa e carreata marcam as comemorações
do Dia do Motorista em Uberaba

gratuitos de aferição de pressão, 
teste de glicemia e corte de cabe-
lo. 

A partir das 18h, o público 
acompanhou a missa campal ce-
lebrada por Padre Duarte, e na 
sequência a carreata percorreu 
várias avenidas e ruas da cidade, 
encerrando com a bênção dos veí-
culos em frente à Capela de São 

Cristóvão. “Agradecemos a todos 
que prestigiaram a programação”, 
ressalta o presidente Lutério Al-
ves. Promovida pelo Posto Pro-
doeste e comunidade de São Cris-
tóvão, a comemoração também 
teve a organização do Sindicato 
dos Rodoviários e Táxi Cometa, e 
apoio do Sest/Senat, Polícia Militar 
e Guarda Municipal.


