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

O avanço do coronavírus no Brasil e as medidas 
adotadas para a prevenção da doença trouxeram 
impactos significativos na economia, atingindo to-
das as categorias. Desde a declaração da pandemia 
pela Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de 
março, o Sindicato tem atuado junto às empresas 
para buscar a melhor solução para o momento. “Nós 
reconhecemos o grande problema de saúde que es-
tamos enfrentando a nível mundial, e não podemos 
virar as costas para isso, mesmo que tenhamos que 
tomar algumas decisões que sejam impopulares. 
Não é hora de demagogia, e sim de agir com res-
ponsabilidade buscando soluções que sejam razoá-
veis para todos, trabalhadores e empresas”, explica 
o presidente do Sindicato, Lutério Alves.

Segundo ele, já foram realizados vários acor-
dos, como de folga não remunerada, adiantamento 
de férias, suspenção do contrato de trabalho com 
garantia da manutenção dos benefícios para o tra-
balhador com alto grau de risco, desde que sejam 
aposentados. “O mais importante é que em todos os 
acordos foi garantida a manutenção dos empregos 
e, até o momento, eles foram mais vantajosos, se 
comparados com a Medida Provisória 927 de 22 de  
março/2020, editada pelo Presidente da República”, 
completa Lutério. 

Neste momento, o Sindicato dos Rodoviários faz 
um apelo a todos os trabalhadores, que ainda estão 
trabalhando por força de atividades essenciais, que 
tomem todos os cuidados necessários para se pre-
venirem desta doença. “Muitos setores da nossa ca-
tegoria, como por exemplo o de cargas, não podem 
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Presidente Lutério trabalhando em sistema home office 
durante a pandemia

parar o trabalho. Mas, estes profissionais necessi-
tam de atenção especial para que também não se 
contaminem”, afirma o presidente. Ele ressalta que 
neste momento é preciso esquecer a preferência 
partidária, e todos juntos lutar contra esse inimigo. 
“O primordial agora é evitar a propagação. Lembre-
-se de que não existe nada mais valioso do que a 
vida. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. É isso que 
esperamos dos nossos políticos, que olhem para o 
nosso povo”, finaliza.

Sindicato suspende atendimento presencial
O Sindicato dos Rodoviários suspendeu tempora-

riamente o atendimento presencial ao público em sua 
sede a partir do dia 20 de março, seguindo as determi-
nações do decreto municipal nº 5.372, que adotou di-
versas medidas para conter a propagação do corona-
vírus em Uberaba. “Assim como as demais entidades 
e também os estabelecimentos comerciais que não 
são considerados essenciais, nós fechamos a nossa 
sede para cumprir o que as autoridades de saúde es-
tão orientando para o momento”, explica o presidente 
Lutério Alves.

Neste período, a diretoria do Sindicato continua 
trabalhando no sistema home office e estabeleceu ca-
nais de atendimento para prestação de informações 

aos seus associados. São eles:
E-mail: sttru@terra.com.br
Lutério Alves: (34) 9 8803-5024
Márcio Reis: (34) 9 8823-1052
Anabi Medeiros: (34) 99690-2542 
Alexandre Moreira (foto): (34) 9 9994-4336 
(em horário comercial)
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Assembleia para definição das pautas de reivindicações com os trabalhadores das empresas Líder (fretamento), Viação 
São Geraldo Sacramento (fretamento), Expresso Itamarati, Viatransp, Expresso Triangulino e Viação Cruz de Malta

Negociações são suspensas por 
causa da pandemia

Algumas negociações salariais estão suspensas em 
virtude da situação de calamidade pública instalada 
pela pandemia do coronavírus. Uma delas é a negocia-
ção da Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindica-
to das Empresas de Passageiros no Estado de Minas 
Gerais. O acordo deve voltar a ser negociado daqui a 
dois meses. A data-base desta categoria é no mês de 
março. 

Já na negociação da Usina Uberaba, a empresa e o 
Sindicato decidiram pela prorrogação do Acordo Cole-
tivo com vigência de 01.03.2019 a 28.02.2020, com ma-
nutenção de todas as cláusulas acordadas, pelo prazo 
de 90 dias, contados a partir de 01 de março. 

Setor de Fretamento 
realiza assembleia

O Sindicato dos Rodoviários promoveu assembleia 
com os funcionários das empresas Líder (fretamento), 
Viação São Geraldo Sacramento (fretamento), Expres-
so Itamarati, Viatransp, Expresso Triangulino e Viação 
Cruz de Malta no dia 16 de março.

Na oportunidade foram aprovadas as pautas de 
reivindicações. Os trabalhadores querem 5% de ganho 
real nos salários; reajustes nos tickets alimentação: em 
média de 30%, uma vez que as empresas têm valores 
diferentes; melhoria nas condições de trabalho; e ma-
nutenção dos demais benefícios. As pautas já foram 
encaminhadas para o Sindicato Patronal. 
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A diretoria do Sindicato dos Rodoviários informa 
que o sorteio dos aniversariantes do mês será reto-
mado quando a entidade voltar a fazer atendimentos 
de forma presencial. Posteriormente, serão realiza-
dos os sorteios deste período. 

Nesta edição publicamos a foto do aniversariante 
do mês de fevereiro, Jair Lemes Fonseca, motorista da 
empresa Bravo Serviços Logísticos. Em virtude do tra-
balho, no mês passado não foi possível fazer a entre-
ga do brinde até o fechamento da edição do jornal. No 
início de março, Jair compareceu à sede do Sindicato 
e recebeu o seu brinde, entregue pelo presidente Lu-
tério Alves.

SORTEADO DO MÊS

Sindicato participa de 
integração na Panarelo

A empresa Panarelo, que presta serviço no trans-
porte de cana-de-açúcar na Usina Vale do Tijuco, 
promoveu uma integração entre os seus funcioná-
rios e, na oportunidade, foi aberto um espaço para 
a diretoria do Sindicato dos Rodoviários falar sobre 
os direitos previstos na Convenção Coletiva de Tra-
balho. 

O presidente Lutério Alves e o diretor Márcio José 
dos Reis falaram por, aproximadamente, 20 minutos 
e todos puderam tirar as suas dúvidas. O Sindicato 
se colocou à disposição de todos para esclarecer ou-
tras dúvidas que possam surgir no dia-a-dia.
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O governo anunciou na semana passada que os tra-
balhadores que precisam de auxílio-doença poderiam 
anexar um atestado médico pelo “Meu INSS” para evi-
tar a ida às agências e, assim, conter o avanço do novo 
coronavírus. Porém, o projeto de lei que permitirá isso 
ainda não foi apresentado, e as agências do INSS estão 
fechadas até pelo menos 30 de abril. Na prática, espe-
cialistas dizem que quem tinha perícia marcada para 
os próximos dias ou precisa pedir o auxílio-doença 
terá que esperar mais para receber o benefício, já que 
não há como fazer as perícias nas agências, e o projeto 
que libera as perícias por atestado médico ainda não 
saiu do papel.

O que diz o INSS - Segundo o INSS, quem já tinha 
perícia médica agendada deverá enviar o atestado 
médico pela ferramenta Meu INSS, que em breve será 
disponibilizada, tão logo seja votado o projeto de lei, 
conforme dito em coletiva sobre o assunto na semana 
passada. O instituto diz que “não haverá nenhum pre-
juízo para os segurados que tinham perícia presencial 
agendada”.

Para quem ainda ia pedir o benefício, o INSS diz que 
o segurado pode fazer o pedido e, depois, quando o 
sistema for liberado, anexar o atestado. A Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho informou que o 
projeto de lei deve ser enviado ao Congresso nos pró-
ximos dias. “Após o envio, serão divulgados os deta-
lhes para a implantação das medidas.”

O que dizem os especialistas - Sem perícias nas 
agências e sem um projeto de lei aprovado para permi-
tir que o segurado seja avaliado pelo atestado médico, 
sem precisar passar por perícia física, advogados pre-
videnciários dizem que os trabalhadores podem ter 
que esperar mais para receber o benefício. 

Fonte: Thâmara Kaoru – Publicação UOL 27/03/2020
Informação: 

Gilmar José Raimundo 
Assessor Jurídico do STTRUR

  INSS fechado por conta 
do coronavírus deve atrasar 

auxílio-doença

Asseio e Conservação fi naliza acordo
Neste mês foi fi nalizada a Convenção Coletiva de 

Trabalho com o Sindicato das Empresas de Asseio e 
Conservação no Estado de Minas Gerais. O acordo 
resultou em reajuste de 4,48% nos salários e de 4% 
no ticket alimentação, e ainda será registrado no 
Ministério do Trabalho. A data-base desta categoria 
é no mês de janeiro.

  INSS fechado por conta 

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 faz parceria com 
escritório de contabilidade

Para facilitar o preenchimento da declaração do 
imposto de renda 2020, o Sindicato dos Rodoviários 
fez uma parceria com o escritório de contabilidade 
Opção Certa. Os motoristas associados ao Sindica-
to terão um desconto e atendimento diferenciado. 
O valor para o associado é de R$ 80,00, sendo que 
para não-associado é de R$ 100,00.

Outra vantagem é que não será necessário se 
deslocar para fazer a declaração. Toda a documen-
tação pode ser enviada e recebida por WhatsApp ou 
por e-mail. Os documentos necessários são: informe 
de rendimentos, RG/CNH/estado civil/ documentos 
da esposa e fi lhos, se houver (data de nascimento e 
número de CPF), Título de eleitor, comprovante de 
residência, dados bancários Bco/Ag/Conta, docu-
mentos de veículo e de imóvel.

Os interessados devem entrar em contato pe-
los telefones (34) 3317-4077 e (34) 9 9656-6083 ou 
pelo email: opção.certa@outlook.com / alrd2014@
outlook.com . O escritório fi ca na Rua Tiradentes, 
172, no bairro Fabrício. 


