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Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e Região

A diretoria do Sindicato dos 
Rodoviários já está trabalhando 
nas negociações salariais das em-
presas que têm data-base no mês 
de março. Entre elas, estão as que 
atuam no setor de transporte de 
passageiros. Este acordo está pen-
dente desde o ano passado, pois 
o sindicato patronal inseriu uma 
cláusula que exclui os aprendizes 
e os deficientes físicos da base de 
cálculo. A medida contraria um 
Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) assinado pelo Sindicato.

“Por esta razão, nós não assi-
namos a convenção 2019/2020 e 
teremos problema para assinar 
a 2020/2021, já que a classe pa-
tronal insiste na manutenção da 
cláusula, infelizmente”, comenta o 
presidente do Sindicato dos Rodo-
viários, Lutério Antônio Alves. Ele 
explica que a entidade já solicitou 
o dissídio coletivo, mas ainda não 
existe um posicionamento deste 
pedido. “Nós também vamos pe-
dir a suspensão do TAC, pois en-
tendemos que ele deveria ser as-
sinado pelas classes profissional e 

Sindicato prepara negociações das empresas 
com data-base em março
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patronal”, completa.
Segundo o presidente, do total 

de 38 sindicatos da categoria em 
Minas Gerais, apenas cinco assina-
ram o TAC. “O restante está livre 
para negociar”, justifica. De toda 
forma, a diretoria está acompa-
nhando a negociação do setor e, 
inclusive, participou de duas reu-
niões realizadas em fevereiro em 
Belo Horizonte para definição da 
proposta das empresas. No último 
encontro, em 12 de fevereiro, esti-
veram presentes o presidente Lu-
tério Alves, o diretor Lucinei Alves 
e o advogado Heber Gonçalves. 

Asseio e Conservação 
apresenta proposta

O setor de Asseio e Conserva-
ção apresentou proposta de rea-
juste de 4,8% no salário e de 4% 
no ticket alimentação. O presi-
dente Lutério Alves explica que o 
Sindicato já realizou assembleias 
com vários trabalhadores, mas vai 
fazer nova convocação do restante 

Diretoria do Sindicato participou de reunião do setor de passageiros no dia 12 de fevereiro

Usina Uberaba
 Para o mês de março também 

está prevista a negociação com a 
Usina Uberaba. Até o fechamen-
to desta edição, a empresa ainda 
não tinha apresentado proposta.

Fretamento
 O Sindicato dos Rodoviários 

prepara para o próximo mês as 
assembleias com os trabalhado-
res das empresas do setor de Fre-
tamento, para definição da pauta 
de reivindicações. Esta categoria, 
que inclui o grupo Itamarati, tem 
data-base no mês de abril. 

da categoria para que se posicione 
em relação à proposta apresenta-
da pelo setor patronal. 

“Queremos a participação do 
maior número possível de traba-
lhadores, para avançarmos nesta 
negociação”, comenta. A categoria 
tem data-base no mês de janeiro.
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Dirigir é uma habilidade que 
exige atenção. No caso de quem 
trabalha com isso, ficar ao volante 
o dia todo pode ser desgastante. 
Por isso, alguns hábitos saudáveis 
são especialmente indicados para 
motoristas, já que descansam a 
mente ao mesmo tempo que a 

Campanha de doação de sangue

O Sindicato dos Rodoviários 
aderiu à campanha de doação de 
sangue para o ex-presidente Hélio 
Lázaro Rodrigues. Ele está hospita-
lizado e precisando urgentemente 
de transfusão. Por causa da leuce-
mia, seu corpo está reagindo con-
tra o estoque de sangue disponível 
no Hemocentro de Uberaba.

A família de Hélio pede que as 
pessoas façam a doação, pois uma 
delas pode ser compatível nos tes-

tes e ajudá-lo em sua recuperação. 
Basta ir ao Hemocentro (Av. Getúlio 
Guaritá, 250 – bairro Abadia) e fa-
zer a doação em nome de Hélio Lá-
zaro Rodrigues. Desde já a diretoria 
do Sindicato agradece o empenho 
de todos.

Hélio Lázaro foi o fundador do 
Sindicato dos Rodoviários. Ele pre-
sidiu a entidade na sua criação, em 
1987 como associação, e depois de 
1990 até 2005 como Sindicato.

Presidente Lutério Alves e diretor Márcio José dos Reis em recente visita ao 
ex-presidente Hélio Lázaro

mantém em alerta durante as cor-
ridas.

Seguem atitudes do bem que 
você pode adotar na sua rotina e, 
assim, ficar mais disposto e man-
ter a saúde em dia.

- Faça alongamentos antes, du-
rante e depois do expediente. 

- Escolha alimentos saudáveis.
- Tenha garrafas de água: não 

deixe de se hidratar corretamente 
durante o seu expediente.

- Descanse após o almoço: é 
fundamental para garantir energia 
na parte da tarde.

- Pratique atividade física
- Proteja-se do sol
- Não dirija com sono.
- Faça exames regularmente: vi-

site um médico e peça um checkup 
completo para saber como está a 
sua saúde. Não é só o carro que 
precisa de manutenção, mas o seu 
corpo também.
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O aniversariante sorteado nes-
te mês foi Jair Lemes Fonseca, mo-
torista da empresa Bravo Serviços 
Logísticos. Por motivo de viagem 
a trabalho, não foi possível fazer 
a entrega do brinde antes do fe-
chamento desta edição do infor-
mativo O Rodoviário. A foto será 
publicada no próximo mês.

SORTEADO DO MÊS

A diretoria do Sindicato dos 
Rodoviários informa que a partir 
do mês de março, o informativo 
O Rodoviário será online. Todos 
os meses, a edição será dispo-
nibilizada no site e no Facebook 
do Sindicato. Além disso, os tra-
balhadores que desejarem po-
dem cadastrar o seu número de    
What´s App para receber a edi-
ção pelo aplicativo. Para isso, en-
tre em contato com o Sindicato e 
informe o seu número de celular.

No mês de julho, a edição do 
informativo O Rodoviário con-
tinuará circulando também em 
versão impressa, como em todos 
os anos. Esta edição é especial 
em comemoração ao Dia do Mo-
torista, celebrado em 25 de julho.

Com 18 anos de história, O 
Rodoviário é o informativo ofi-
cial do nosso Sindicato e divulga 
mensalmente todas as notícias 
de interesse da categoria. Acom-
panhe nosso informativo e fique 
por dentro do que acontece na 
sua profissão. 

Comunicado
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O Sindicato dos Rodoviários está 
acompanhando a situação de algu-
mas empresas que vem atuando 
no segmento de transporte com en-
quadramento sindical de outras ca-
tegorias. Com isso, os profissionais 
do setor (motoristas) acabam sendo 
representados por outras entidades. 
“A legislação coloca que o enquadra-
mento sindical se dá pela atividade 
fim da empresa, mas quando ela de-
clara uma finalidade diferente temos 
problemas”, explica o presidente do 
STTRUR, Lutério Alves.

Sindicato avalia situação de motoristas 
representados por outras entidades

Ele pondera que, nestes casos, o 
maior prejuízo é para o próprio tra-
balhador. “Quando ele pensa que é 
representado pelo nosso sindicato, 
na verdade é outro, mesmo sendo 
um motorista registrado na empre-
sa em que trabalha”, completa. Se-
gundo Lutério, ao ser contratado por 
uma empresa que não tem como 
atividade fim o transporte, a empre-
sa não está obrigada a cumprir as 
convenções e acordos desta catego-
ria. “Ela vai levar os motoristas para 
serem representados pelo sindicato 

de sua atividade fim. E o trabalhador 
pode acabar perdendo vários bene-
fícios previstos em nossas negocia-
ções como, por exemplo, o plano de 
saúde”, enfatiza. 

O presidente ressalta que o Sin-
dicato está atento a esta situação e 
pretende apresentar uma denúncia 
no Ministério Público do Trabalho. 
“Percebemos que esta prática é uma 
artimanha que alguns empresários 
vêm utilizando e não podemos acei-
tar este prejuízo ao trabalhador”, fi-
naliza.

Enquadramento Sindical
Qual o sindicato correto para a minha empresa?

Nos últimos meses temos nos 
deparado com uma situação que 
despertou certa curiosidade: a 
grande quantidade de sindicatos 
que tem surgido – em sua maioria 
alegando tratar-se de sindicatos 
de categoria diferenciada e espe-
cífica – pretendendo que as em-
presas, independentemente do 
ramo de atividade, tenham seus 
funcionários que exerçam a tal 
função diferenciada a eles atre-
lados. Aproveitando essa notícia, 
cabe aflorar um assunto que de 
forma recorrente é objeto de in-
dagação: a qual sindicato minha 
empresa está vinculada? Como 
determinar o sindicato correto?

Bem, são duas as nuances 
que devem ser observadas para 
o correto enquadramento sindi-
cal: o objeto social da empresa 
(sua atividade preponderante) 
e a existência ou não de catego-
rias diferenciadas. A doutrina e 
jurisprudência dominantes con-
vergem quando asseveram que o 
primeiro passo para definir o en-
quadramento sindical é atrelá-lo à 
atividade fim da empresa.

A argumentação dessa corren-
te é que dessa forma - unindo to-
dos os funcionários ou a grande 
maioria deles a um só modelo de 
regras convencionais - contribui-
-se para a unidade e homogenei-

zação da coletividade, evitando o 
isolamento de trabalhadores em 
departamentos, desfavorecendo 
o vínculo de solidariedade entre 
eles.

Seguindo esse princípio, mes-
mo que uma empresa possua di-
versas atividades aparentemente 
distintas, devem ser enquadradas 
em um só sindicato, ligado à sua 
atividade preponderante.

A exceção à regra que até então 
foi exposta, é a existência de cate-
gorias diferenciadas, legalmente 
constituídas e que farão com que 
os profissionais que exerçam tais 
profissões sejam vinculados aos 
respectivos sindicatos represen-
tativos, independentemente do 
ramo de atividade da empresa. É 
justamente a definição do que se-
ria essa “categoria diferenciada” 
que é capaz de emergir alguma 
discussão. O art. 511 - § 3º da CLT 
diz que “Categoria profissional di-
ferenciada é a que se forma dos 
empregados que exerçam pro-
fissões ou funções diferenciadas 
por força de estatuto profissio-
nal especial ou em consequência 
de condições de vida singulares.” 
Exemplos claros de categoria di-
ferenciada por estatuto profissio-
nal não faltam: advogados, enge-
nheiros, médicos e enfermeiros. 
Da mesma forma, exemplos da 

distinção em consequência das 
condições de vidas singulares:  
vendedores e viajantes, etc. Esses 
são exemplos claros e que não 
demandam nenhum esforço de 
interpretação.

A discussão tem início, porém, 
quando se criam sindicatos que 
pretendem representar “catego-
rias diferenciadas”, porém, sem 
que haja estatuto profissional 
especial ou sem que o trabalho 
torne a rotina daquele grupo de 
trabalhadores diferenciada em 
relação ao que pode ser chamado 
de normal. 

Para minimizar o risco de um 
enquadramento equivocado, 
entendemos que, quando não 
houver elemento suficiente que 
caracterize a categoria diferencia-
da, nos termos do § 3º do art. 511 
CLT, o melhor caminho é optar 
pelo sindicato que represente a 
categoria que abranja a atividade 
principal da empresa.

* Trabalho apresentado por 
Marlon Sanches Resina Fernan-
des

Pesquisa e informação: 

Gilmar José Raimundo
Assessor Jurídico do STTRUR


