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Mais uma vez os associados ao 
Sindicato dos Rodoviários serão 
contemplados com kit de material 
escolar. Todos os anos o benefício 
é entregue em janeiro, como forma 
de colaborar com a categoria nas 
despesas com os filhos. “Sabemos 
das dificuldades que todos enfren-
tam no começo do ano, com o pa-
gamento de impostos e também 
de matrícula e material escolar. Por 
isso, fazemos questão de manter 
a entrega deste kit, diante da sua 
importância para o associado”, ex-
plica o presidente Lutério Alves. Ele 
destaca que, mesmo com a queda 
na receita da entidade sindical, a 
diretoria optou por priorizar este 
benefício. “Não conseguimos fazer 
o brinde de Natal, mas garantimos 
o kit escolar, mesmo sendo três ve-
zes mais caro para o Sindicato. Nós 
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incentivamos a educação”, comple-
ta.

O kit de material escolar é com-
posto por cadernos, canetas, lápis, 
borracha, régua, apontador e lápis 
de cor. Têm direito ao kit os asso-
ciados com filhos até 15 anos. “Em 
nosso cadastro temos cerca de 

Setores de asseio e conservação e passageiros já têm pautas definidas
Reunião com os sindicatos ro-

doviários de Minas Gerais, realiza-
da na sede da Fettrominas em Belo 
Horizonte, definiu as pautas de rei-
vindicações dos setores de asseio e 
conservação e passageiros. O Sindi-
cato dos Rodoviários de Uberaba e 
Região foi representado pelo presi-
dente Lutério Alves e o diretor Már-
cio José dos Reis. O encontro acon-
teceu no dia 28 de novembro.

O setor de asseio e conserva-
ção, que tem data-base em janeiro, 
reivindica 4% de ganho real e a im-
plantação do plano de saúde. “Esta 
categoria ainda não conta com pla-
no de saúde e é uma luta antiga dos 
trabalhadores”, explica o presiden-
te Lutério. O setor de passageiros 
também incluiu 4% de ganho real 
na pauta, além de melhorias nas 
condições de trabalho. Esta cate-
goria tem data-base em março. Lu-
tério ressalta que a convenção de 
passageiros é aplicada para as em-
presas que não têm acordo coletivo 

Distribuição do kit começa no dia 06 de janeiro

700 dependentes nesta condição. 
Esperamos os nossos associados 
para receber o benefício”, enfatiza 
Lutério. A distribuição será a par-
tir do dia 06 de janeiro e a retirada 
deve ser feita na sede do Sindicato, 
de segunda a sexta das 8h às 11h e 
das 13h às 17h. 

direto com o Sindicato. “Cerca de 
90% das empresas na região já têm 
acordo direto com nossa entidade”, 
completa.

As pautas de reivindicações já 
foram encaminhadas pela Fettro-
minas aos representantes patro-
nais e para janeiro está programada 
a primeira reunião de negociação 
com estes setores. Ainda durante 
a reunião, a diretoria da Federa-
ção realizou a prestação de contas 
da entidade referente ao exercício 
2018/2019.

Balanço
O presidente Lutério Alves 

avalia que o saldo de negocia-
ções de 2019 foi positivo. “Em to-
dos os acordos que realizamos, 
nenhum ficou abaixo do índice 
da inflação. Em alguns casos, 
conseguimos resultado acima 
do INPC”, afirma. Ele relembra 
que neste ano ficaram penden-
tes apenas os acordos com as 
empresas que estão passando 
por recuperação judicial: a Rotas 
Viação do Triângulo e a Viação 
Itapemirim. “Mas continuamos 
acompanhando a situação des-
tas empresas”, completa.

Para 2020, a diretoria do Sin-
dicato espera que as negocia-
ções possam ser ainda melhores. 
“Convidamos os trabalhadores a 
participarem das assembleias e 
lutarem junto com a gente por 
mais conquistas”, conclui.



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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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

Atendimento odontológico é retomado
O Sindicato dos Rodoviários 

começa 2020 com a retomada do 
atendimento odontológico para 
os associados. A partir do dia 06 
de janeiro, o consultório já estará 
aberto para atendimento. As con-
sultas serão com hora marcada e 
o agendamento pode ser feito por 
telefone ou pessoalmente com o 
dentista Dr. Cristiano Garcia (foto). 
O atendimento básico gratuito aos 
associados inclui restauração, ex-
tração e limpeza dos dentes. Outros 
tratamentos podem feitos de forma 
particular com o profissional. Vale 
lembrar que o benefício do Sindica-
to é extensivo aos dependentes, in-
cluindo cônjuge e filhos até 18 anos.

O presidente Lutério Alves re-
lembra que a diretoria se empe-
nhou muito para garantir a volta 
deste benefício. “Sabemos da im-
portância deste serviço que era 
oferecido aos nossos associados”, 

completa. Ele destaca que o Sindi-
cato dos Rodoviários continuará 
com a assessoria jurídica gratuita, 
toda segunda e quarta-feira no pe-
ríodo da manhã, e também com o 
salão de cabeleireiro que funciona 
todos os dias e atende por ordem 
de chegada.



O Sindicato dos Rodoviários 
terá um recesso de final de ano, 
em virtude do período de festas 
de Natal e Ano-Novo. Entre os dias 
23 de dezembro e 05 de janeiro a 
sede da entidade estará fechada 
para atendimento ao público.

Neste período, em casos de 
urgência, os associados podem 
entrar em contato pelos telefones 
(34) 98803-5024; (34) 98823-1052 
ou (34) 99690-2542, que também 
atendem pelo WhatsApp. No dia 
06 de janeiro (segunda-feira), o 
Sindicato retoma o seu funciona-
mento normal a partir das 8h.
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ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO
ADEVANIO JOSE DA SILVA .................................22/12

ADRIANO RANGEL FERREIRA ............................11/12

AILDO HUMBERTO RODRIGUES SILVA ............19/12

ANIBAL ALVES DE CARVALHO ...........................05/12

ANSELMO DUARTE DA SILVA ............................11/12

CARLOS ELIAS TORRES ......................................25/12

CELSIMAR DA SILVA ...........................................18/12

CELSO DE SOUZA ...............................................23/12

DANIEL FERNANDES ..........................................17/12

DIONÉZIO FERNANDES MAIA ...........................17/12

EDSON GONÇALVES CAPELA ............................14/12

EURÍPEDES JOSÉ COTA ......................................03/12

GASPAR DONIZETTI DA SILVA ...........................22/12

HELIO MARCIO MESSIAS BARBOSA .................22/12

HERMES JOSÉ DO NASCIMENTO ......................16/12

ILDO DA SILVA ....................................................20/12

JOÃO INÁCIO PIRES FILHO ................................06/12

JOSE ANGELO DE CARVALHO ...........................13/12

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA .............................12/12

JOSE DE CASTRO FILHO .....................................17/12

JOSE EURIPEDES DA CRUZ ................................19/12

JOSE ROBERTO DE ARAUJO SABINO ................09/12

LEONALDO ALVES RABELO ...............................19/12

LOURIVAL RODRIGUES ......................................05/12

LÚCIO ANTÔNIO ALVES .....................................31/12

LUIS ROBERTO RIBEIRO.....................................10/12

MANOEL JOAQUIM DA SILVA ............................25/12

MARCO ANTONIO DA SILVA NUNES ................04/12

MARCOS DONIZETE BONTEMPO .....................16/12

MAURO PEREIRA DOS SANTOS ........................29/12

MOZAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES ..................03/12

NATALICIO DE JESUS DA SILVA .........................25/12

NATALINO DOS REIS OLIVEIRA .........................31/12

RONILDO ROMES RODRIGUES .........................08/12

TELIO SIMÃO DE ANDRADE ..............................16/12

VALDEMIR CARDOSO FERREIRA .......................14/12

VALTER JOSE DE OLIVEIRA .................................30/12

VICENTE DE PAULA SILVA ..................................02/12

VICENTE PAULA DIAS .........................................25/12

WILSON RODRIGUES .........................................06/12

“Que este Natal e novo ano 
cheguem, primeiramente, com 
muita saúde e coragem, pois 

assim já temos o suficiente para 
conseguirmos todo o resto. Que 
também nunca nos falte traba-
lho e que a nossa equipe conti-
nue por muitos anos prezando 

sempre pela amizade!” 

São os votos de Gilmar José 
Raimundo e Heber Francisco 

Gonçalves
Equipe do Departamento 

Jurídico do STTRUR

Recesso

O aniversariante sorteado nes-
te mês foi Natalício de Jesus da Sil-
va, motorista da empresa Fadel. 
Ele recebeu o seu brinde especial, 
entregue pelo presidente Lutério 
Alves.

SORTEADO DO MÊS
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Reunião vai definir pauta de reinvindicações do setor 
de passageiros para 2020

“Neste fim de ano, agradecemos a todos os nossos associados, colaboradores e parceiros pela confiança no 
trabalho do Sindicato dos Rodoviários. Todos os dias de 2019 nos empenhamos para garantir o melhor a todos 
vocês. Foi um período de lutas, mas também de conquistas para a nossa entidade e toda a categoria. 

Desejamos um Natal repleto de paz e 2020 com novos desafios e sonhos realizados”.

São os votos da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e Região


