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Sete sindicatos de Minas Ge-
rais, incluindo o de Uberaba e Re-
gião, permanecem com o acordo 
do setor de transporte de cargas 
indefinido. No dia 24 deste mês, 
representantes destas entidades 
se reuniram na sede da Federação 
dos Sindicatos que representam 
as Empresas de Transportes de 
Cargas do Estado de Minas Gerais 
- FETCEMG, em Belo Horizonte, 
quando ficou estabelecido um pra-
zo para definição da negociação. A 
próxima reunião será no dia 02 de 
outubro.

Além do Sindicato de Uberaba, 
estiveram presentes representan-
tes dos sindicatos profissionais de 
Coronel Fabriciano, Itaúna, Leo-
poldina, Muriaé, Pará de Minas e 
Patos de Minas. Estas entidades 
não conseguiram finalizar a ne-
gociação em função da cláusula 
que prevê a supressão da base de 
cálculo da cota legal de aprendiza-
gem e de pessoas com deficiência. 
Esta cláusula contraria o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC), as-
sinado com o Ministério Público do 
Trabalho.

“Somos a favor da inclusão, 
mas sabemos que existe dificulda-
de das empresas em cumprirem 
com a lei de cota, assim como re-

Sindicatos estabelecem prazo para definição
do acordo de transporte de cargas
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conhecemos também a dificuldade 
de preenchimento das vagas por 
se tratar da atividade de motorista. 
Nós somos a favor do entendimen-
to e que nenhuma das partes seja 
prejudicada”, explica o presidente 
Lutério Alves, defendendo que a lei 
seja revista. “No momento nós te-
mos o TAC e precisamos cumprir”, 
afirma. O presidente esteve na reu-
nião acompanhado do diretor Már-
cio José dos Reis e do assessor jurí-
dico do STTRUR, Heber Gonçalves.

A classe patronal se comprome-
teu a estudar a viabilidade de reti-
rada da cláusula até o próximo en-
contro. “Vamos aguardar e ficamos 

Motorista, junte-se ao Sindicato!
O Sindicato dos Rodoviários de 

Uberaba e Região convida toda a ca-
tegoria para se associar à entidade. 
A sua participação é fundamental 
para a união da classe trabalhadora 
e manutenção deste sindicato na de-
fesa dos seus interesses. “Com o fim 
da contribuição sindical obrigatória, 

Reunião realizada em Belo Horizonte com representantes dos sete sindicatos

na expectativa de resolver este im-
passe administrativamente. Caso a 
resposta seja negativa, vamos bus-
car judicialmente os direitos dos 
trabalhadores por nós representa-
dos”, ressalta Lutério. O presiden-
te agradece ainda a compreensão 
das empresas do transporte de 
cargas (cerca de 70%) que, mesmo 
sem assinar a convenção, já fize-
ram o pagamento dos reajustes 
aos trabalhadores.

Ele recorda que na convenção 
do setor de transporte de passa-
geiros a situação foi a mesma e o 
Sindicato entrou com dissídio cole-
tivo. 

dependemos mais de receita para 
manter nossa entidade funcionan-
do. É muito importante a adesão dos 
trabalhadores”, explica o presidente 
Lutério Alves.

Ele destaca que toda a diretoria 
atua na constante defesa dos direitos 
dos trabalhadores, nas reuniões e 

assembleias. Além disso, o Sindicato 
disponibiliza vários serviços aos as-
sociados, como corte de cabelo gra-
tuito e assessoria jurídica. “Também 
sempre fazemos sorteios e entrega 
de brindes, e ainda buscamos parce-
rias que resultem em benefícios para 
os nossos associados”, completa.



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 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 fecha acordo com Viação Sertanezina

Assembleia realizada com os 
trabalhadores da empresa Viação 
Sertanezina Ltda, no dia 12 deste 
mês na cidade de Conceição das 
Alagoas, definiu o acordo coletivo 
deste ano. A negociação foi finali-
zada com reajuste de 5,07% no sa-
lário e nos benefícios e a manuten-
ção das demais cláusulas do acordo 

anterior. “A proposta apresentada 
pela empresa foi aprovada pela 
maioria absoluta dos trabalhadores 
presentes”, explica o presidente do 
Sindicato, Lutério Alves.

A data-base desta categoria é 
em 1º de maio e o presidente desta-
ca que o pagamento das diferenças 
retroativas já foi realizado.

Presidente Lutério à frente da assembleia realizada na sede da empresa, em 
Conceição das Alagoas



A Prefeitura de Uberaba, por 
meio da Secretaria de Defesa So-
cial, promoveu a Semana Nacio-
nal de Trânsito 2019 entre os dias 
17 a 25 de setembro. Neste ano, 
ao invés de realizar blitze edu-
cativas em diversos pontos da 
cidade, as atividades da Semana 
se concentraram em um contato 
mais direto, por meio de pales-
tras.

A abertura oficial aconteceu 
no Cine Teatro Vera Cruz (foto), 
com a apresentação do projeto 
“Senninha no Mundo das Pala-
vras Encantadas”. E ao longo da 
semana foram realizadas pales-
tras em várias escolas, inclusive 
no município de Água Comprida, 
e também para os funcionários 
dos hospitais Mário Palmério e 
Regional José de Alencar. A única 
blitz foi promovida na AMG-2595, 
antiga Filomena Catarfina, por ser 
local de muitos acidentes.
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ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO
ADEMIR DOS REIS OLIVEIRA .............................20/09

ADILSON DONIZETE FERNANDES ....................16/09

ADOLFO LOPES MOREIRA .................................19/09

AILTON BARBOSA DE SOUZA ...........................01/09

ALAIR SIMÃO SOARES ........................................23/09

ANISIO SIMÃO SOARES ......................................07/09

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA .......................07/09

AUGUSTO PIRES DOS SANTOS .........................17/09

CARLOS ALBERTO NOVAES ...............................01/09

CARLOS RENATO LACERDA SOUZA..................04/09

CESAR HENRIQUE SOUSA DA SILVA .................22/09

CLORISVALDO RODRIGUES DA SILVA ..............17/09

CRISTIANO JOSÉ FERREIRA ................................20/09

DIVINO CANDIDO ...............................................08/09

EDOM ABREU JUNQUEIRA ................................23/09

GLASILÂNDIO VENÂNCIO XAVIER .....................19/09

HERMES FERREIRA DE CASTRO ........................02/09

JOSE DALMO DE OLIVEIRA ................................07/09

JOSE DONIZETTI DOS SANTOS .........................26/09

JOSÉ EUSTÁQUIO FELIPE ...................................11/09

JOSÉ LUIS QUINAIA ............................................25/09

JOSE SILVA DE BARROS ......................................04/09

LUIS ANDRE MARQUES FERNANDES ...............18/09

LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA ............................02/09

MARCIO ALEXANDRE TOMAZ ...........................19/09

MARCOS DE SOUZA SILVA ................................04/09

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA ...........................13/09

MOACIR FRANCISCO DE ASSIS .........................26/09

MOACIR SALVIANO DA SILVA ............................21/09

NACIAIS BARCELOS ............................................13/09

OSVALDO DE SOUSA E SILVA ............................19/09

RENES ROCHA TIBUCIO .....................................30/09

RONAN BERNARDES DOS SANTOS ..................25/09

RUBENS LOPES TORRES ....................................20/09

SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS ..................01/09

TARCISIO LOPES DA SILVA ................................12/09

VALDIR DA SILVA MATOS ..................................12/09

VALTERCIDES ANTONIO DE OLIVEIRA .............21/09

VICENTE PAULO FARIA.......................................15/09

WEYVER CESAR TAVARES DE PAULO ...............21/09

WOSLEY SPERIDIÃO RODRIGUES .....................14/09

Semana Nacional 
do Trânsito

O aniversariante sorteado 
neste mês foi Moacir Salviano da 
Silva, motorista da Viação Itape-
mirim. Ele recebeu o seu brinde 
especial entregue pelo presidente 
Lutério Alves e pelo diretor Márcio 
José dos Reis, juntamente com os 
associados João e Jorge.

SORTEADO DO MÊS



www.rnsaude.com.br0800 943 8000
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Os trabalhadores passam a 
contar, a partir do dia 24 deste 
mês, com a Carteira de Trabalho 
Digital, documento totalmente em 
meio eletrônico e equivalente à an-
tiga Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social física. De acordo com 
a Secretaria de Trabalho do Minis-
tério da Economia, a mudança vai 
assegurar facilidades para traba-
lhadores e empregados, com re-
dução da burocracia e custos. Pois, 
ao ser contratado, o novo empre-
gado não precisará mais apresen-
tar a sua CTPS em papel. Bastará 
informar o número do CPF ao em-
pregador e o registro será realiza-
do diretamente de forma digital.

No dia 24 de setembro, o go-
verno federal publicou a Portaria 
1.065/19, com as regras para a 
emissão da nova Carteira de Tra-
balho e Previdência Social (CTPS) 
digital. O documento virtual é 

Carteira de Trabalho Digital 
já está disponível

equivalente ao impresso, mas 
não o substitui, e tem a diferença 
de adotar o número do CPF para 
identificar os trabalhadores e será 
previamente emitida para todos os 
inscritos no CPF. No entanto, ela 
precisa ser habilitada, o que pode 
ser feito pelo endereço acesso.gov.
br, com a criação de uma conta 
única, ou pela página direta do Mi-
nistério da Economia.

Os registros eletrônicos gera-
dos pelo empregador nos sistemas 
informatizados da CTPS digital têm 
o mesmo valor das anotações co-
mumente realizadas no documen-
to impresso. A Lei nº 13.874, de 20 
de setembro de 2019, ainda deter-
mina que a CTPS em papel conti-
nua valendo normalmente para os 
casos em que o empregador não é 
obrigado a usar o eSocial. 

Fonte: Ministério da Economia

Concessão da 
BR 364/365

A Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), o Minis-
tério da Infraestrutura e a Secreta-
ria de PPI realizaram no dia 27, em 
São Paulo, o leilão de concessão da 
BR-364/365/GO/MG, entre os mu-
nicípios de Jataí (GO) e Uberlândia 
(MG).

De acordo com a ANTT, a con-
cessão, de 437 quilômetros, tem 
investimentos previstos de R$ 2,06 
bilhões e custos operacionais es-
timados de R$ 2,51 bilhões, entre 
conservação, operação e monito-
ramento, que totalizam R$ 4,57 bi-
lhões a serem aplicados durante os 
30 anos da concessão.

Essas estradas fazem conexão 
com as rodovias BR-050 e BR-153, 
e são um importante corredor de 
escoamento da produção agroin-
dustrial do sudeste goiano e Triân-
gulo Mineiro. A concessão prevê 
sete praças de pedágio: quatro em 
Minas Gerais (Uberlândia, Monte 
Alegre de Minas, Ituiutaba e Santa 
Vitória) e três em Goiás (Paranai-
guara, Cachoeira Alta e Jataí).


