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O atendimento odontológico 
na sede do Sindicato dos Rodoviá-
rios será retomado para os asso-
ciados a partir de janeiro de 2020. 
O presidente Lutério Alves explica 
que toda a diretoria se empenhou 
para garantir a volta deste benefí-
cio. “Sabemos da importância des-
te serviço que era oferecido aos 
nossos associados gratuitamen-
te e, exatamente por isso, vamos 
disponibilizar novamente a par-
tir do ano que vem”, completa. O 

Sindicato anuncia retomada do consultório 
odontológico para os associados
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consultório odontológico está sob 
a responsabilidade do dentista Dr. 
Cristiano Garcia. 

Os associados contarão com o 
atendimento básico gratuito, que 
inclui restauração, extração e lim-
peza dos dentes. “Os outros servi-
ços que não são cobertos podem 
ser feitos de forma particular com 
o nosso profissional”, enfatiza Lu-
tério. Inclusive, os atendimentos 
particulares no consultório já es-
tão acontecendo neste momento. 

Negociação do transporte de cargas termina 
e trabalhadores vão receber diferenças retroativas

O Sindicato dos Rodoviários 
comemora o encerramento da ne-
gociação com o setor de transpor-
te de cargas no início deste mês. 
A classe patronal concordou com 
a exclusão da cláusula que previa 
a supressão da base de cálculo 
da cota legal de aprendizagem e 
de pessoas com deficiência. Esta 
cláusula contrariava o Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) as-
sinado por sete sindicatos com o 

Dr. Cristiano Garcia é o responsável pelo consultório na sede do Sindicato

Vale lembrar que o benefício do 
Sindicato é extensivo aos depen-
dentes, incluindo cônjuge e filhos 
até 18 anos.

A partir de janeiro, o serviço 
oferecido pelo Sindicato aconte-
cerá três dias por semana, que 
ainda serão definidos. O agenda-
mento deverá ser feito com o pró-
prio dentista. 

O atendimento odontológico 
foi suspenso em abril deste ano, 
em função da queda na arrecada-
ção das entidades sindicais. “Mes-
mo com todas as dificuldades, 
nossa diretoria trabalhou muito, 
e neste período conseguimos me-
lhorar o número de associados. 
Desta forma, nós continuamos 
com o corte de cabelo e a asses-
soria jurídica, e agora vamos re-
tomar este benefício”, enfatiza o 
presidente. Segundo Lutério, tam-
bém está garantida a distribuição 
do kit de material escolar no iní-
cio do ano. “Estamos voltando à 
normalidade com o apoio do tra-
balhador, que tem permanecido 
unido ao Sindicato”, finaliza. 

Ministério Público do Trabalho, in-
cluindo o de Uberaba.

“Felizmente chegamos a um 
acordo e quem ganhou com isso foi 
o trabalhador. E está garantido o 
pagamento das diferenças retroati-
vas a 1º de maio, mês da data-base”, 
explica o presidente Lutério Alves. 
A negociação do setor de cargas foi 
finalizada com 5,07% de reajuste 
no salário, na ajuda alimentação e 
na diária de viagem.

Passageiros – No caso da con-
venção do setor de transporte de 
passageiros, que enfrenta o mes-
mo impasse, o Sindicato dos Rodo-
viários já pediu o dissídio coletivo 
e aguarda decisão. Vale lembrar 
que cerca de 90% das empresas de 
transporte de passageiros em Ube-
raba e região faz acordo direto com 
o Sindicato e, por isso, a convenção 
estadual é seguida por poucos tra-
balhadores.



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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Jornalista Responsável: Juliana Fidelis - MTB: 08198/MG
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Av. Orlando Rodrigues da Cunha, nº 1.032 - Pq. São Geraldo
Uberaba-MG - Fones: 3314-2277 / 3314-2512

Novembro Azul previne o câncer de próstata
Acontece no próximo mês a 

campanha de prevenção ao cân-
cer de próstata, a Novembro Azul. 
O câncer de próstata, tipo mais co-
mum entre os homens, é a causa 
de morte de 28,6% da população 
masculina que desenvolve neopla-
sias malignas. 

As estimativas apontam 68.220 
novos casos em 2018. Esses valores 
correspondem a um risco estimado 
de 66,12 casos novos a cada 100 
mil homens, além de ser a segun-
da causa de morte por câncer em 
homens no Brasil, com mais de 14 
mil óbitos.

A única forma de garantir a cura 
do câncer de próstata é o diagnós-
tico precoce. Mesmo na ausência 
de sintomas, homens a partir dos 
45 anos com fatores de risco, ou 50 
anos sem estes fatores, devem ir 
ao urologista para conversar sobre 
o exame de toque retal, que permi-

te ao médico avaliar alterações da 
glândula, como endurecimento e 
presença de nódulos suspeitos, e 
sobre o exame de sangue PSA (an-
tígeno prostático específico). 

O câncer de próstata, na maio-
ria dos casos, cresce de forma lenta 
e não chega a dar sinais durante a 
vida. Em outros casos, pode cres-
cer rapidamente, se espalhar para 
outros órgãos e causar a morte. 
Aproveite o período da campanha 
e procure a unidade de saúde mais 
próxima para buscar a prevenção. 
Cuide de sua saúde!



A Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), realizada pelo IBGE, 
mostrou que a desigualdade entre 
os mais ricos e os mais pobres no 
país atingiu o seu recorde históri-
co em 2018. O 1% da população 
com renda mais alta ganhou mais 
ou teve menos perdas no período 
se comparada com os 50% de me-
nor poder aquisitivo. A média de 
rendimento mensal entre os mais 
ricos foi de R$ 27.744, enquanto 
que na classe mais desfavorecida 
esse valor foi de R$ 820.

O presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, Lutério Alves, ava-
lia que esta pesquisa, divulgada 
pela imprensa neste mês, mos-
tra exatamente o retrato do que 
o brasileiro está enfrentando no 
dia-a-dia. “Isso é o reflexo da cri-
se econômica, do desemprego e 
também o resultado da reforma 
trabalhista, que aproximou a CLT 
da informalidade. Hoje as empre-
sas só contratam como temporá-
rio e o trabalhador não consegue 
ter estabilidade financeira para 
cumprir com os seus compromis-
sos. Infelizmente não vemos me-
lhoria deste quadro”, avalia o pre-
sidente. 
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Pesquisa do IBGE 
mostra desigualdade

William Rodrigues dos Reis, 
supervisor de expedição da URA 
Transportes, foi o aniversariante 
sorteado neste mês. Ele compa-
receu na sede do Sindicato e re-
cebeu o seu brinde, entregue pelo 
presidente Lutério Alves.

SORTEADO DO MÊS
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Trabalhador urbano - Propos-
ta aprovada pela Câmara e pelo 
Senado: idade mínima de 62 anos 
para mulheres e 65 anos para ho-
mens após o período de transição, 
com tempo mínimo de contribui-
ção de 15 anos para mulheres e 
15 anos para homens que já con-
tribuem para o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). Trabalha-
dores homens da iniciativa privada 
que ainda não entraram no merca-
do de trabalho terão de contribuir 
por pelo menos 20 anos.

Pensão por morte - Proposta 
do governo: pensão por morte co-
meçaria em 60% do salário de con-
tribuição, aumentando 10 pontos 
percentuais por dependente até 
chegar a 100% para cinco ou mais 
dependentes. Retirada da pensão 
de 100% para dependentes com 
deficiências intelectuais ou men-
tais. Apenas dependentes com 
deficiências físicas receberiam o 
valor máximo. Proposta aprovada 
pela Câmara: pensão de pelo me-
nos um salário mínimo para bene-
ficiários sem outra fonte de renda, 
sem exigência de comprovação de 
renda dos demais membros da fa-
mília. Pagamento de 100% para be-
neficiários com dependentes invá-
lidos (deficiência física, intelectual 
ou mental) e para dependentes de 

Entenda as principais mudanças com a aprovação 
da reforma da Previdência

policiais e agentes penitenciários 
da União mortos por agressões em 
serviço e qualquer circunstância 
relacionada ao trabalho, como aci-
dentes de trânsito e doenças ocu-
pacionais.

Aposentadoria por invalidez 
- Proposta aprovada pela Câmara 
e pelo Senado: Aposentadoria por 
invalidez passa a ser de 60% da 
média salarial mais 2% por ano de 
contribuição que exceder 20 anos, 
como no cálculo do valor das apo-
sentadorias em geral.

Aposentadoria especial por 
periculosidade - Proposta do go-
verno aprovada pela Câmara: tex-
to vedava expressamente aposen-
tadoria especial para atividades 
enquadradas por periculosidade, 
como vigilantes. Segundo o gover-
no, direito não é garantido na legis-
lação atual, mas a equipe econô-
mica queria explicitar a proibição 
na Constituição. Proposta aprova-
da em segundo turno pelo Sena-
do: retira proibição expressa, sob 
condição de o governo enviar um 
projeto de lei para regulamentar o 
tema e evitar a judicialização (onda 
de ações na Justiça) do tema.

Fonte: Agência Brasil

Presidente avalia 
reforma como derrota 

para o trabalhador
“O sonho da aposentadoria, 

infelizmente, ficou mais distan-
te para o trabalhador”. Esta é a 
avaliação do presidente do Sin-
dicato dos Rodoviários, Lutério 
Alves, diante da conclusão da vo-
tação da reforma da Previdência 
no Senado, no dia 23 de outubro. 
As novas regras vão valer após a 
promulgação.

Na opinião do presidente, a 
aprovação representa uma der-
rota para o trabalhador. “Antes, 
o motorista que completasse os 
35 anos de serviço poderia se 
aposentar, independente da ida-
de. Agora, ele pode chegar aos 50 
anos, ter o tempo de contribui-
ção, mas ainda terá que traba-
lhar mais 15 anos para conseguir 
a aposentadoria. É uma grande 
perda para todos nós”, enfatiza.

Ele analisa que, de todas as 
mudanças, essa foi a mais grave. 
“A partir dos 55 anos, o motorista 
começa a encontrar dificuldades 
para disputar uma vaga de em-
prego. Esta é a nossa realidade”, 
conclui. 


