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A Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT), criada em 1943 e san-
cionada por Getúlio Vargas, tem 
sofrido constantes mudanças nos 
últimos anos e que são motivo de 
preocupação para as entidades 
sindicais. “Ao longo da história, a 
CLT sempre representou uma pro-
teção para o trabalhador e hoje o 
que estamos vendo é que ela se 
tornou a culpada pela crise que es-

Presidente avalia que flexibilização da CLT
traz inseguranças para o trabalhador
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tamos vivendo”, avalia o presidente 
do Sindicato dos Rodoviários, Luté-
rio Alves. 

Ele vê com preocupação a flexi-
bilização desta legislação, impulsio-
nada pelas reformas trabalhista e 
da Previdência. “O Sindicato existe 
para defender os direitos da cate-
goria. Mas, nós vamos defender o 
quê da forma como as coisas es-
tão caminhando? Estas inúmeras 

Exclusão do acidente de trajeto do rol dos acidentes de trabalho
A Secretaria de Previdência So-

cial deixou de classificar como sen-
do de trabalho o acidente ocorrido 
com o empregado no percurso de 
ida ou de volta do local de trabalho.

Dessa maneira, para a legislação 
nacional, o trabalhador acidentado 
no trajeto de casa para o trabalho 
ou do trabalho para a casa, deixa 
de merecer as proteções garanti-
das a quem se acidentou durante o 
expediente. Dentre os direitos que 
o trabalhador acidentado no tra-
jeto perdeu, podemos citar: a per-

Lutério Alves vê com preocupação as intervenções na legislação trabalhista

intervenções não estão trazendo 
resultados”, enfatiza. Na opinião 
do líder sindical apenas os empre-
sários estão se beneficiando com 
as mudanças. “Não tivemos mais 

empregos e nem melhora da eco-
nomia. No final das contas, o tra-
balhador é quem está ‘pagando o 
pato’”, comenta Lutério.

Ele destaca que, frequente-
mente, tem recebido reclamações 
por parte dos companheiros de 
profissão. “O Sindicato é a casa 
do trabalhador e aqui ouvimos o 
relato de quem está nas ruas, so-
frendo as consequências destas 
mudanças. O quadro é preocupan-
te. O trabalhador está perdendo o 
que tinha de mais valioso, a CLT, 
que era a sua proteção. Na prática, 
o Governo Federal sempre defen-
deu que os trabalhadores tem que 
escolher entre ter menos direitos 
para ter mais empregos e é o que 
está acontecendo, infelizmente”, fi-
naliza o presidente.

da da estabilidade no emprego, 
aposentadoria por invalidez aci-
dentária, depósito do FGTS pelo 
empregador pelo período que es-
tiver afastado pelo INSS.

Assim, se a MP 905 de 
12/11/2019 for convertida em lei 
pelo Congresso Nacional no prazo 
de 60 dias, que podem ser prorro-
gados por mais 60 dias, o trabalha-
dor perderá os direitos acima men-
cionados.

                                
Trabalho aos domingos e fe-

riados - Também, se aprovada a 
Medida Provisória, fica autorizado 
o trabalho aos domingos e feria-
dos. O repouso semanal remune-
rado (RSR) deverá coincidir com o 
domingo, no mínimo, uma vez no 
período máximo de quatro sema-
nas para os setores de comércio e 
serviços e, no mínimo, uma vez no 
período máximo de sete semanas 
para o setor industrial.

Heber Francisco Gonçalves
Assessor jurídico do STTRUR

“O trabalhador está perdendo 
o que tinha de mais valioso, a 
CLT, que era a sua proteção”.



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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Associados buscam outras fontes de renda

Com o objetivo de complemen-
tar a renda, os associados ao Sindi-
cato dos Rodoviários têm buscado 
outras ocupações para os horários 
livres. É o caso do associado Oto-
niel Venâncio Silva (foto), que é mo-
torista há 28 anos e hoje também 
trabalha com atualização, implan-
tação de softwares, mapas e rada-
res (GPS). “Busquei como forma de 
complementar a renda e trabalho 
conciliando meus horários com a 
profissão de motorista. Estou há 
seis anos neste mercado”, afirma.

Otoniel explica que é muito im-
portante manter o GPS atualizado, 
pois vão surgindo modificações nos 
mapas, como mudanças de vias, 
lombadas e radares, além dos no-
vos pontos de interesse. “Às vezes 
o GPS dá uma orientação negativa, 
justamente porque está desatua-
lizado”, completa. Segundo ele, o 
ideal é atualizar pelo menos uma 
vez ao ano, mas pode ser feito até 
de três a quatro vezes, conforme a 
necessidade do cliente. 

De acordo com ele, o final de 
ano é a época mais movimentada, 
por causa do período de férias em 
que as pessoas querem viajar com 
tranquilidade. “Eu atendo com hora 
marcada, faço a instalação e oriento 
como utilizar”, explica Otoniel. Para 
agendar seu horário, entre em con-
tato pelo telefone 99126-9911 ou 
pelo e-mail gpsljj.atualiza@gmail.
com.



Um dos benefícios oferecidos 
pelo Sindicato dos Rodoviários aos 
seus associados é o corte de cabe-
lo gratuito. O salão de barbearia 
fica na própria sede da entidade 
e está sob a responsabilidade do 
profissional Edilson Bernardes da 
Silva. O funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 11h 
e das 13h às 17h. O atendimento 
acontece por ordem de chegada, 
não é necessário agendar. O corte 
de cabelo gratuito é extensivo aos 
dependentes.

“Hoje nosso salão atende cerca 
de 200 pessoas por mês. Mas te-
mos disponibilidade para dobrar 
esta capacidade de atendimento. 
Os associados podem trazer tam-
bém os seus dependentes. Este 
trabalho é para vocês”, explica o 
presidente do Sindicato, Lutério 
Alves. Ele aproveita para convidar 
os trabalhadores a se associarem 
e também usufruírem dos benefí-
cios oferecidos.
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ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO
ADELMO JOSÉ DA SILVA ....................................08/11

ADILSON PEREIRA DOS SANTOS ......................12/11

AGNALDO BATISTA ............................................06/11

AILTON MARCOS DE OLIVEIRA .........................10/11

ALICIO ANTONIO LOPES ....................................03/11

ALMIR PEREIRA ALVES .......................................10/11

AMADOR JOSÉ SANTANA ..................................19/11

ANIVANDO RIBEIRO DE FREITAS ......................15/11

ANSELMO DONIZETE SILVESTRE ......................30/11

ATARAGILDO CESAR ALMEIDA .........................16/11

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS ....................19/11

CARLOS HUMBERTO DA COSTA .......................28/11

CICERO BASILINO DA SILVA ..............................16/11

DOUGLAS DANTAS DO NASCIMENTO .............05/11

EDSON CORREA DA SILVA .................................30/11

ELIO RIBEIRO DA SILVA ......................................25/11

EURIPEDES HUMBERTO DE OLIVEIRA ..............25/11

FRANK COSTA .....................................................27/11

GASPAR DOS REIS DA SILVA .............................15/11

GASPAR MIGUEL DE FARIAS ..............................20/11

GERALDINO DIOGO DE OLIVEIRA ....................13/11

GILBERTO RODOVALHO GONÇALVES .............11/11

GILDO MARTINS RIBEIRO ..................................05/11

GILMAR FONSECA DA SILVA .............................03/11

GONÇALVES APARECIDO M. DE SOUZA ..........16/11

HENRIQUE MARMOS DA SILVA.........................15/11

JEAN CARLOS DOS REIS ARAUJO ......................03/11

JEFFERSON MARCOS PIRES ...............................23/11

JORGE BELMIRO DE CARVALHO .......................20/11

JOSÉ DONIZETE CAVATORTA ............................01/11

JOSE MARIA DOS REIS SILVA .............................18/11

JOSE TOSTA MORAIS ..........................................14/11

JOSÉ WALTER DE SOUZA ...................................08/11

JULIO CESAR DE OLIVEIRA .................................01/11

LÁZARO DAS GRAÇAS CAIXETA .........................27/11

LUIS EDSON DE OLIVEIRA .................................29/11

LUIZ ANTONIO VIEIRA ........................................15/11

LUIZ CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA ..........24/11

LUIZ HUMBERTO ALVES FERREIRA ...................19/11

LUTÉRIO ANTÔNIO ALVES .................................27/11

MARCELO ALVES DE AQUINO ...........................10/11

MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA ..........................20/11

MAURICIO ROSA DA SILVEIRA ..........................22/11

MIGUEL JOSÉ MOREIRA DA SILVA ....................01/11

MOACIR ALEXANDRE .........................................21/11

NATAL DOS REIS OLIVEIRA ................................15/11

OSVALDO RESENDE DA SILVA SOBRINHO ......17/11

PAULO RODRIGUES DA SILVA ...........................18/11

RAULINO FELIPE SILVA ......................................24/11

REGINALDO DOS SANTOS.................................04/11

RENATO FERREIRA DA SILVA .............................05/11

ROMAR SABINO DA SILVA .................................01/11

ROMES DONIZETTI DOS SANTOS .....................20/11

RONALDO RESENDE DA SILVA..........................27/11

RUBENS MARQUES RODRIGUES ......................06/11

SONIA APARECIDA MACIEL ALVES ...................29/11

TARCISO HELI FERREIRA ....................................26/11

VIRGÍNIO DOS REIS CARDOSO .........................05/11

WELLINGTON DONIZETTI FERREIRA ................29/11

WELLINGTON SOARES DE BARROS ..................30/11

Salão de barbearia

O aniversariante sorteado nes-
te mês foi Virgínio dos Reis Car-
doso, motorista da Real Expresso. 
Ele compareceu à sede do Sindi-
cato e recebeu o seu brinde espe-
cial, entregue pelo presidente Lu-
tério Alves e pelo diretor Márcio 
José dos Reis.

SORTEADO DO MÊS
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A diretoria do Sindicato dos Ro-
doviários vai participar no dia 29 
deste mês de reunião em Belo Ho-
rizonte para definir as pautas de 
reivindicações para as convenções 
estaduais dos setores de transpor-
te de passageiros, asseio e conser-
vação, entre outros. O encontro 
será na sede da Federação dos 
Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários, Urbanos, Próprios, Vias 
Rurais, Públicas e Áreas Internas 
no Estado de Minas Gerais (Fettro-
minas) e vai reunir representantes 

Reunião vai definir pauta de reinvindicações do setor 
de passageiros para 2020
de 38 sindicatos mineiros. 

O presidente Lutério Alves ex-
plica que alguns setores têm acor-
dos logo no início do ano, por isso 
a reunião de definição de pauta 
ocorrerá neste mês. No caso do 
setor de asseio e convervação, a 
data-base é no mês de janeiro. E 
para os trabalhadores do setor de 
transporte de passageiros, no mês 
de março. “Precisamos nos anteci-
par e já dar início às negociações 
de 2020 ainda neste ano”, comple-
ta.

Rotas e Itapemirim 
permanecem com 
acordos pendentes

Duas empresas estão com 
os acordos pendentes em 2019: 
a Rotas Viação do Triângulo e a 
Viação Itapemirim. As duas em-
presas se encontram em recupe-
ração judicial e não avançaram 
nas negociações salariais. 

De acordo com o presidente 
do Sindicato, Lutério Alves, foi 
repassada uma informação, ain-
da não oficial, de que a empresa 
Rotas irá seguir a convenção es-
tadual. “Estamos acompanhando 
as duas situações. As empresas 
têm base em outros locais do ter-
ritório nacional e sabemos que a 
pendência existe nas outras cida-
des também. Esperamos que as 
negociações avancem para que 
os trabalhadores não fiquem 
prejudicados”, finaliza Alves.


