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O Sindicato dos Rodoviários reabriu a sua sede para 
atendimento presencial aos associados, não associados 
e empresas, no dia 11 de maio. A medida cumpre as 
regras de flexibilização e segue todas as normas de pre-
venção ao novo coronavírus, como disponibilização de 
álcool em gel, uso de máscaras, distanciamento entre 
as pessoas, entre outras. A entidade, inclusive, assinou 
termo de responsabilidade sanitária junto à Prefeitura 
de Uberaba para a reabertura.

Neste momento, o horário de funcionamento da 
sede ainda será reduzido, sendo de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 12h. “Os diretores e colaboradores es-
tão seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde 
para evitar a propagação da doença. Nossa sede está 
reaberta ao público, mas pedimos a compreensão e 
colaboração de todos para que também cumpram as 
regras de uso de máscara e distanciamento. Juntos, va-
mos colaborar para o combate ao coronavírus”, enfati-
za o presidente, Lutério Alves.

Sindicato retoma atendimento presencial
Ano XVIII - Maio/2020

Cabeleireiro
Os cortes de cabelo continuam sendo realizados 

para os associados e dependentes no salão particu-
lar do Edilson Cabeleireiro, que fica na rua Miguel 
Abdanur, 433, no bairro Leblon. O telefone de conta-
to é 99909-7004 (WhatsApp).

O atendimento obedece a todas as regras de 
segurança em saúde para prevenção do Covid-19. 
Todos devem utilizar máscaras e apenas um cliente 
por vez pode entrar no salão. Lembrando que não é 
necessário apresentar a ficha de autorização do Sin-
dicato.

O atendimento jurídico foi retomado na sede do 
Sindicato, sempre às segundas e quartas-feiras, das 8h 
às 12h. Ainda não foi permitido o funcionamento do 
consultório odontológico, que permanece fechado em 
atendimento ao decreto municipal.

Sede do Sindicato passa por reforma
A sede do Sindicato dos Rodoviários, na Avenida 

Orlando Rodrigues da Cunha, está passando por re-
forma. Toda a estrutura está recebendo nova pintura 
e também foi feita uma revisão no telhado e calhas.

O diretor Márcio José dos Reis explica que toda a 
sede está recebendo a pintura, com nova cor, incluin-
do as grades e também o passeio. De acordo com ele, 
a previsão é de que o trabalho fique pronto na sexta-

-feira (dia 29). Como a sede está recebendo um fluxo 
de pessoas menor, em função da pandemia, o traba-
lho não comprometeu o funcionamento do Sindicato. 

A última reforma da sede tinha ocorrido há seis 
anos. “É nosso dever zelar pelo patrimônio da enti-
dade, ainda mais que nossa sede é própria. Já era o 
momento de fazer uma nova pintura e esta revisão”, 
comenta.
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Setor de cargas avança na negociação 
e demais permanecem suspensas

A diretoria do Sindicato dos Rodoviários informa 
que já encaminhou todas as pautas de reivindicações 
deste ano, mas por conta da pandemia do coronaví-
rus, as negociações estão suspensas. “Sabemos que 
muitos estão aguardando o reajuste salarial e a reno-
vação dos acordos coletivos e convenção coletiva de 
trabalho deste ano, mas não temos como avançar”, 
explica o presidente Lutério Alves.

A exceção é para o setor do transporte de cargas 
do Estado de Minas Gerais, com data-base em maio. A 
classe patronal respondeu à pauta de reivindicações, 
com a seguinte contraproposta: 

- Prorrogação da Convenção Coletiva de Trabalho 
2019/2020 até 30/04/2021;

- Administração do plano de saúde pela FETCEMG 
em todo o Estado; 

- Eliminação do plano odontológico;
- Utilização dos termos da MP 936, em toda a sua 

extensão. 

Em reunião no dia 21 de maio, com a Comissão 
de Negociação representando os 38 Sindicatos da Fe-
deração, com mediação por vídeo conferência da Su-
perintendência Regional do Trabalho e Emprego/MG 
(SRTE) e sem a participação do sindicato patronal, não 
foi aceita a proposta encaminhada pela classe patro-
nal (foto).

No dia 28 de maio, nova reunião por vídeo confe-

rência foi realizada com a mediação da SRTE, e a par-
ticipação de representantes da Fettrominas, da fede-
ração patronal (FETCEMG) e ainda dos sindicatos dos 
trabalhadores. Os participantes não chegaram a um 
acordo, especialmente com relação ao plano de saú-
de, e a mediadora sugeriu que as partes celebrem um 
termo aditivo à convenção coletiva para o período de 
1º de maio a 31 de julho, para que as negociações con-
tinuem de forma mais tranquila.

Os participantes concordaram com a realização de 
uma reunião presencial, na sede da FETCEMG, no pró-
ximo dia 02 de junho, às 10h, para continuidade das 
tratativas. Em função da pandemia do coronavírus e 
a necessidade de distanciamento social, apenas cin-
co representantes de cada parte poderão participar. 
Também ficou acordada a realização de uma nova ví-
deo conferência com a participação da mediadora da 
SRTE no dia 09 de junho, às 9h.

“Como representante da Comissão de Negociação, 
estou participando ativamente das reuniões presen-
ciais e por vídeo conferência. Dentro do possível, dian-
te deste momento difícil, estamos buscando o melhor 
para a categoria”, explica o presidente.

Em relação aos outros setores, o Sindicato esclare-
ce que está atento e, ao final desta crise, todas as ne-
gociações serão retomadas. “Juntos podemos escrever 
uma nova história e que venha com muitas conquis-
tas”, finaliza Lutério.
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Neste período da pandemia do Covid-19, o Sindica-
to dos Rodoviários não está realizando o sorteio dos 
aniversariantes do mês. No entanto, posteriormente, 
todos os sorteios serão efetuados e divulgados em 
nosso informativo. 

SORTEADO DO MÊS

Fique por dentro do coronavírus
A COVID-19 é uma doença causada pelo corona-

vírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico 
que varia de infecções assintomáticas a quadros 
respiratórios graves. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a maioria dos pacientes 
com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assinto-
máticos e cerca de 20% dos casos podem requerer 
atendimento hospitalar por apresentarem difi culda-
de respiratória, e desses casos aproximadamente 
5% podem necessitar de suporte para o tratamento 
de insufi ciência respiratória (suporte ventilatório).

O que é o coronavírus?
Coronavírus é uma família de vírus que causam 

infecções respiratórias. O novo agente do coronaví-
rus foi descoberto em dezembro de 2019, após ca-
sos registrados na China. 

Os primeiros coronavírus humanos foram isola-
dos pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 
1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 
decorrência do perfi l na microscopia, parecendo 
uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os corona-
vírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pe-
quenas mais propensas a se infectarem com o tipo 
mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns 
que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E 
e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Quais são os sintomas?
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um 

simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo 
os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor 
de garganta e difi culdade para respirar.

Como é transmitido?
A transmissão acontece de uma pessoa doente 

para outra ou por contato próximo por meio de:  to-
que do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, 
tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, 
como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, te-
clados de computador, etc.
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Desde o início de março, o coronavírus impactou o 
funcionamento dos Tribunais. Eles fecharam o atendi-
mento presencial, os prazos foram suspensos, as au-
diências presenciais foram canceladas e outros trans-
tornos no nosso cotidiano.

A audiência na modalidade virtual é uma novida-
de no judiciário brasileiro, inclusive nos Tribunais Tra-
balhistas – TRTs. Diante da pandemia do coronavírus, 
o Conselho Nacional de Justiça publicou a Portaria nº 
61/2020 que instituiu e disponibilizou para os tribunais 
a Plataforma Emergencial de Videoconferência para a 
realização de audiências e sessões de julgamento nos 
órgãos do Poder Judiciário.

Inúmeras varas dos tribunais contornaram a situa-
ção do isolamento social e criaram meios, através de 
ferramentas virtuais de comunicação, de realizar as 
audiências no modo virtual.

A audiência por vídeo conferência na Justiça do Tra-
balho de Uberaba já é realidade em virtude da deter-
minação contida na Portaria nº 61 de 31/03/2020 do 
Conselho Nacional de Justiça e do Ato nº 11/GCGJT, de 
23/04/2020 da Corregedoria Geral da Justiça do Traba-
lho.

Coronavírus nos tribunais e audiência
na modalidade virtual

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

O ato estabelece que, enquanto perdurarem os 
efeitos das medidas temporárias de prevenção do con-
tágio pelo coronavírus (COVID-19), as audiências serão 
realizadas por videoconferência. As audiências não 
presenciais têm valor jurídico equivalente ao das au-
diências presenciais e devem seguir rito similar, asse-
guradas a publicidade dos atos praticados e as prerro-
gativas dos advogados, das partes e dos membros do 
Ministério Público, consideradas as peculiaridades da 
via telepresencial.

Informação: 
Gilmar J. Raimundo

Assessor jurídico do STTRUR


