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Mais uma vez, os associados ao Sindicato dos Ro-
doviários vão receber uma bolsa de viagem em come-
moração ao Dia do Motorista. A diretoria da entidade 
trabalhou para garantir o benefício também neste ano 
e a distribuição começará no dia 13 de julho. “A entrega 
desta bolsa de viagem já é tradição em nosso Sindicato 
e os associados esperam por este brinde. Sabemos que 
o momento é de dificuldades em todos os setores, mas 
conseguimos nos organizar para proporcionar esta ho-
menagem à nossa categoria”, explica o diretor Márcio 
José dos Reis.

A partir do dia 13, os associados já podem compare-
cer à sede do Sindicato para a retirada. Lembrando que 
a entidade já retomou o seu funcionamento normal. 
Portanto, a entrega acontecerá de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A diretoria solicita 
que todos os associados compareçam ao local usando 
máscara e obedecendo às determinações das autorida-

Sindicato entrega bolsa de viagem para associados
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Associados recebendo o brinde no ano passado

des de saúde para o distanciamento social. O Sindicato 
dos Rodoviários está atento às normas de prevenção 
ao Covid-19 e seguindo a legislação dos decretos mu-
nicipais.

Comemorações do Dia do Motorista estão canceladas
Diante da pandemia do novo coronavírus, a pro-

gramação em comemoração ao Dia do Motorista e ao 
padroeiro da categoria, São Cristóvão, está cancelada. 
O diretor Márcio José dos Reis explica que as ações 
que sempre acontecem no dia 25 de julho, como a 
carreata, missa campal e serviços de saúde, não se-
rão promovidas neste ano pela Prodoeste, juntamente 
com o Sindicato e outros parceiros. Também está sus-
pensa a realização da  quermesse junto à Capela de 
São Cristóvão. 

“Estamos seguindo as orientações das autoridades 
para que não ocorram aglomerações neste momen-
to. E como estas festividades sempre reúnem muitas 
famílias, optamos por não realizar. Nós defendemos 
o distanciamento social e temos consciência de que 
todos devem fazer a sua parte para o combate ao co-
ronavírus”, comenta Márcio. 

Ele garante que para 2021, a diretoria vai prepa-
rar uma grande celebração em homenagem ao Dia do 
Motorista. 

Por causa da pandemia, a tradicional carreata, assim como as outras festividades, não vão acontecer em 2020
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Real Expresso e Usina Uberaba renovam acordos
Diante da pandemia do Covid-19 e a impossibili-

dade de realizar reuniões e assembleias presenciais, 
algumas empresas estão optando por renovar o acor-
do de 2019 para 2020. Uma das empresas que adotou 
esta medida foi a Real Expresso, que tem data-base 
em maio, e renovou o acordo para este ano com a 
manutenção de todos os benefícios. Também a Usina 
Uberaba optou por renovar o acordo por mais um ano 
e aplicou um reajuste salarial de 2%.

O presidente do Sindicato, Lutério Alves, comenta 
que as demais empresas permanecem com as nego-
ciações suspensas até o momento. 

Cargas – Já no setor de cargas, a negociação ainda 
não chegou a um desfecho. A última reunião aconte-
ceu no dia 09 de junho, com a participação da Comis-
são de Negociação e mediação da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego – MG (SRTE). 

O presidente explica que o maior impasse continua 
em relação ao plano de saúde. “A classe patronal quer 

assumir a administração deste benefício em todo o Es-
tado”, completa. Lutério é membro integrante da Co-
missão de Negociação e está acompanhando todas as 
reuniões. De acordo com ele, o próximo encontro está 
agendado para o dia 02 de julho.

Rotas e Itapemirim – O Sindicato dos Rodoviários 
está acompanhando a situação dos trabalhadores que 
foram demitidos pelas empresas Rotas do Triângulo e 
Viação Itapemirim. “Se não bastassem os problemas 
em função da recuperação judicial, tivemos conhe-
cimento de que as empresas realizaram um grande 
número de demissões e fizeram acordo direto com 
os trabalhadores, com parcelamentos dos acertos tra-
balhistas em até 48 parcelas. Inclusive, uma das em-
presas já tem parcela em atraso. O Sindicato não foi 
comunicado pelas empresas e estamos surpresos com 
estas atitudades”, destaca Lutério. Ele lembra aos tra-
balhadores que o departamento jurídico do Sindicato 
está à disposição para auxílio nesta questão. 

Atendimento na sede do Sindicato
A sede do Sindicato dos Rodoviários está reaberta 

e já retomou quase todos os serviços. O atendimen-
to jurídico está acontecendo sempre às segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 11h. 

Os associados e dependentes também podem rea-
lizar os cortes de cabelo, que acontecem no salão par-
ticular do Edilson Cabelereiro, que fica na rua Miguel 
Abdanur, 433, no bairro Leblon. O telefone de contato 
é 99909-7004 (WhatsApp).

O atendimento obedece a todas as regras de segu-
rança em saúde para prevenção do Covid-19. Todos 
devem utilizar máscaras e apenas um cliente por vez 
pode entrar no salão. Não é necessário apresentar a 
ficha de autorização do Sindicato.

Apenas o consultório odontológico permanece fe-
chado, em atendimento ao decreto municipal.

Sede do Sindicato com recente pintura, e em 
breve nova placa de identificação será instalada

Lutério presente em uma das reuniões do setor de cargas
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O Sindicato dos Rodoviários informa que, neste 
período da pandemia do Covid-19, não está realizan-
do o sorteio entre os aniversariantes do mês.

Posteriormente, todos os sorteios serão realizados 
e divulgados em nosso informativo.

SORTEADO DO MÊS

Testagem do Covid-19 entre 
profissionais do setor

O Sest/Senat lançou o Painel de Testagem no 
Transporte Rodoviário com um retrato do impacto 
da pandemia da Covid-19 sobre a saúde de trabalha-
dores do setor de transporte.

De acordo com a entidade, a ferramenta, desen-
volvida pela CNT (Confederação Nacional do Trans-
porte), em parceria com o Sest/Senat, traz os resul-
tados parciais dos testes rápidos já realizados pela 
instituição em caminhoneiros autônomos, motoris-
tas profissionais do transporte de cargas, motoristas 
de ônibus e cobradores.

Da amostragem de 30.969 testes já realizados, 
91,7% (28.398) foram negativos; 7,4% (2.307) foram 
positivos; e 0,9% (264) deram inconclusivos (testes 
descartados).

Ainda de acordo com a entidade, entre os pro-
fissionais testados que possuíam algum sintoma da 
Covid-19, a taxa de infecção é de 19,6%; entre aque-
les que não possuíam qualquer sintoma, a taxa é 
de 6%. Os testes rápidos aplicados pelo Sest/Senat 
levam em consideração a quantidade de anticorpos 
(IgM e IgG) produzidos pelo corpo humano contra o 
vírus SARS-COV-2, que provoca a doença.

Contato com a ANTT
A Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) disponibilizou mais um canal de atendimento 
à sociedade. Agora, a Ouvidoria da ANTT conta com 
o aplicativo WhatsApp para receber denúncias, elo-
gios, sugestões, reclamações, pedidos de informação 
e outras solicitações. O serviço começou a funcionar 
no dia 23 de junho, por meio do número (61) 9 9688-
4306.
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Uma empresa de produção e comercialização de 
produtos agrícolas terá que pagar R$ 30 mil de indeni-
zação, por danos morais, por ter mantido um ex-moto-
rista em ociosidade durante a vigência do contrato de 
trabalho. A decisão é dos julgadores da Quinta Turma 
do TRT-MG, que, por unanimidade, mantiveram a con-
denação determinada pela Vara do Trabalho de Araxá. 
Para a juíza Luciana Alves Viotti, “foi inquestionável o 
prejuízo moral vivido pelo autor do processo em de-
corrência da ofensa à dignidade do ser humano”.

Testemunha ouvida afi rmou que, por cerca de dois 
anos, o profi ssional fi cou realmente parado, sentado 
em um banco. “Sempre via ele sentado e de castigo, 
do período de chegada até a hora de saída, quietinho 
no mesmo local”, disse. Segundo a testemunha, ao ser 
questionado, o motorista dizia que estava esperando 
decisão da empresa. Pelo depoimento, algumas pes-
soas chegavam a debochar do autor dizendo: “só nós 
vamos trabalhar e o senhor vai fi car sentado?”.

Em defesa, a empresa pediu a exclusão da conde-
nação, negando a perseguição ao profi ssional. Ela re-
conheceu que houve um período de substituição de 
caminhões e, por isso, alguns motoristas fi caram ocio-

Empresa terá que pagar indenização de R$ 30 mil após 
colocar motorista de “castigo” por dois anos

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

sos. Porém reafi rmou que, mesmo assim, delegava ta-
refas para o ex-empregado.

Ao avaliar o caso, a juíza ressaltou que a empresa 
não indicou quais as atividades que o reclamante teria 
executado no período mencionado. E ela salientou que 
o depoimento das testemunhas comprovou que o mo-
torista foi, de fato, afastado de quaisquer atividades.

Para a magistrada, “ainda que o fato tenha ocorrido 
em função de uma transição da empresa envolvendo 
outros empregados, não há justifi cativa para o autor 
ter permanecido nessa situação por um período tão 
longo”. Na visão da julgadora, o dano moral, na hipóte-
se, tipifi ca-se pela atitude do empregador em depreciar 
o empregado, impedindo-o de exercer as atividades do 
contrato. “Ele fi cou exposto a situações vexatórias, com 
danos à sua personalidade, dignidade e integridade 
psíquica”, concluiu a magistrada. Em sua decisão, ela 
aumentou a indenização de R$ 10 mil para R$ 30 mil, le-
vando em conta a condição socioeconômica da vítima e 
do ofensor, assim como o bem jurídico lesado, a parti-
cipação no evento e o grau de culpabilidade do agente.

Fonte: Subseção de Notícias Jurídicas (noticiasjuridicas@trt3.jus.br)


