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Nesta edição especial, o 
Sindicato dos Rodoviários traz as 
homenagens aos motoristas de 
Uberaba e região pelo seu dia.
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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
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Daniel Barbosa da Silva recebendo a 
bolsa de viagem do presidente

Em comemoração ao Dia do Mo-
torista, os associados ao Sindicato 
dos Rodoviários estão recebendo 
uma bolsa de viagem. O benefício 
começou a ser entregue no dia 13 
de julho e a retirada acontece de se-
gunda a sexta, das 8h às 11h e das 
13h às 17h. 

“Esta é uma forma de homena-
gear a nossa categoria e celebrar 
a data, já que este ano os eventos 
estão suspensos. Nossa diretoria se 

Associados recebem brinde pelo Dia do Motorista
empenhou muito para garantir este 
benefício e pedimos que os associa-
dos venham buscar”, comentam o 
presidente Lutério Alves e o diretor 
Márcio José dos Reis. A distribuição 
da bolsa de viagem também acon-
tece depois do dia 25 de julho. 

A diretoria solicita que todos 
compareçam à sede usando másca-
ra e obedecendo às determinações 
das autoridades de saúde para o 
distanciamento social.

Comemorações 
canceladas

O Sindicato dos Rodoviários in-
forma que a programação em co-
memoração ao Dia do Motorista e 
ao padroeiro da categoria, São Cris-
tóvão, está cancelada neste ano. A 
medida foi tomada diante da pan-
demia do novo coronavírus. A mis-
sa campal, a carreata e os serviços 
de saúde não serão promovidos 
pela Prodoeste, juntamente com o 
Sindicato e outros parceiros. 

“Infelizmente não foi possível 
promover nossa programação, 
para que não ocorram aglome-
rações neste momento. Mas, em 
2021 vamos nos empenhar para 
realizar uma grande celebração em 
homenagem ao motorista”, garan-
te o diretor Márcio José dos Reis. 

Alexandre Moreira entregando para 
o associado Luís Humberto Pereira 
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ANIVERSARIANTES DE JULHO
AILTON DOS REIS PAIXÃO .................................29/07

ALEX BARBOSA DE SOUZA ................................30/07

ALVARO DEL DUQUE SILVA JUNIOR .................22/07

ANDERSON DA TRINDADE ................................27/07

ANDRE LUIZ SOARES..........................................03/07

ANTONIO HENRIQUE MARTINHO BISPO ........15/07

ARIOVALDO DA SILVA ........................................07/07

CARLOS ALVES DA SILVA ...................................17/07

CLEDSON ROBERTO ALVES DE MELO ..............08/07

DONIZETE LUIZ CANDIDO INACIO ...................05/07

ELCIO ANTONIO DA SILVA ................................11/07

ELTON DA MOTA BARBOSA ..............................29/07

FERNANDO DONIZETE DA SILVA ......................21/07

FERNANDO TOMAZ ALEXANDRE RIBEIRO ......22/07

HELIO EMILIANO DE SOUZA .............................17/07

IDELSON FERREIRA DE BORBA .........................10/07

JOSE ABADIO PEREIRA .......................................12/07

JOSÉ ARNALDO DE ASSIS ...................................27/07

JOSE CARLOS DE SOUSA....................................12/07

JOSE JOAO RODRIGUES .....................................22/07

JOSE LUIS DA SILVA ............................................24/07

JOSE LUIZ LEAL DA SILVA...................................30/07

JULIO CESAR SALVADOR PONTES ....................22/07

JURANDI RAIMUNDO DA SILVA ........................18/07

LEONEL DOS REIS ANDRADE ............................17/07

LUCIANO GOULARTE BENJAMIN ......................29/07

LUIS FERNANDO ALVES .....................................11/07

LUIZ FERNANDES DE FARIA ...............................03/07

OSVALDO LUIZ GOMES DA SILVA.....................06/07

PEDRO FRANCISCO DA SILVA ...........................13/07

RAFAEL BRITO DOS SANTOS .............................07/07

REGINALDO RAMOS DOS SANTOS ..................17/07

RODRIGO EDUARDO SILVA ...............................13/07

ROGERIO FARIA PEDROSA ................................05/07

SERGIO HENRIQUE MOREIRA DE MELO ..........25/07

SIMAO PEDRO RIBEIRO .....................................03/07

UNIVERSO FELIX .................................................19/07

VALDIR ANTONIO DE CASTRO ..........................04/07

VALDOMIRO DOS REIS ......................................31/07

VANDERLI DE OLIVEIRA .....................................10/07

VICENTE DE PAULA FERREIRA DA SILVA ..........11/07

WALMIR DE ARAUJO CORREIA ..........................01/07

O Sindicato dos Rodoviários informa que, neste período da pande-
mia do Covid-19, não está realizando o sorteio entre os aniversariantes 
do mês.

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

SORTEADO DO MÊS

Atendimento na sede
A sede do Sindicato dos Rodoviários está aberta para atendimento, 

de segunda a sexta das 8h às 11h e das 13h às 17h. A entidade está se-
guindo todas as recomendações para a prevenção do Covid-19, com a 
disponibilização de álcool gel, uso de máscaras e distanciamento social. 

O atendimento jurídico está acontecendo sempre às segundas e 
quartas-feiras, das 8h às 11h. Já o corte de cabelo permanece no salão 
particular do Edilson Cabelereiro, que fica na rua Miguel Abdanur, 433, 
no bairro Leblon. O telefone de contato é 99909-7004 (WhatsApp). Não 
é necessário apresentar a ficha de autorização do Sindicato. 

Apenas o consultório odontológico permanece fechado, em atendi-
mento às restrições da pandemia do novo coronavírus.

Foi no dia 08 de março de 1990 
que o Sindicato dos Rodoviários foi 
fundado, completando 30 anos de 
muitas conquistas e lutas em prol 
da categoria. A história da entida-
de começou três anos antes, com a 
criação da Associação Profissional 
dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Uberaba, em abril 
de 1987. 

“Começamos como associação 
e logo ganhamos uma base sólida 
para transformarmos em Sindica-
to. Nossa história sempre foi pau-
tada em muita luta. Passamos por 
muitas crises, como as mudanças 
na legislação, a reforma trabalhista 
que afetou a receita das entidades, 
e agora as dificuldades enfrentadas 
com esta pandemia”, explica o pre-
sidente Lutério Antônio Alves, que 
está à frente do Sindicato desde 
2009. Antes dele, outros dois pre-
sidentes assumiram o cargo: Hélio 
Lázaro presidiu a entidade da sua 
criação até 08 de agosto de 2005, 
e Augusto Dias da Silva ficou desta 
data até 08 de agosto de 2009. To-
dos tiveram uma importante parce-
la de contribuição para a história do 
Sindicato.

“Nós sobrevivemos devido à 
nossa estrutura, inclusive com sede 
própria, e ao número considerável 
de associados que temos. Por tudo 
isso, ainda conseguimos oferecer 
vários benefícios, como assessoria 
jurídica, atendimento odontológico, 
corte de cabelo, entre outros. Nos-
sa esperança é que as entidades 
sindicais sejam mais valorizadas e 
reconhecidas em nosso país, para 
que permaneçam por muitos anos 
agregando conquistas para o traba-
lhador”, finaliza.

Sindicato completou 
30 anos em 2020

O atual presidente Lutério Alves



O RODOVIÁRIO   |   05Julho / 2020



06   |   O RODOVIÁRIO Julho / 2020

A diretoria do Sindicato dos Ro-
doviários fi nalizou a negociação 
com as empresas Líder Fretamento, 
Itamarati e Viação São Geraldo, to-
das do setor de fretamento. O atual 
acordo foi renovado para mais um 
ano, com exceção das cláusulas 
econômicas que serão reavaliadas 
no mês de outubro. 

Com a difi culdade em realizar 
assembleias por conta da proibi-
ção de aglomerações, o Sindicato 
optou por fazer uma pesquisa en-
tre os trabalhadores destas empre-
sas. “Os funcionários entenderam a 
atual situação de crise enfrentada 
por diversos setores, em especial 
do transporte de passageiros, e 
a maioria aceitou a renovação do 
acordo”, explica o presidente do 
Sindicato, Lutério Alves. A negocia-
ção foi fi nalizada no dia 17 de julho. 

Transporte de cargas – No dia 
15 de julho, o Sindicato das Empre-
sas de Transportes de Cargas do 
Triângulo Mineiro promoveu uma 
reunião em Uberlândia, para dar 
continuidade às negociações do se-
tor. “Por conta deste momento de 
pandemia, nós decidimos realizar 
reuniões aqui na região, com os 
municípios de Uberaba, Uberlândia 

Empresas do setor de fretamento renovam acordo

e Ituiutaba, mas seguindo as mes-
mas diretrizes do restante do esta-
do”, explica o presidente Lutério. 

De acordo com ele, a classe pa-
tronal deixou clara a impossibili-
dade de reajuste neste ano. “Eles 
também querem alterações nas 
cláusulas do plano de saúde e da 
diária de viagem, mudanças não 
aprovadas pelo Sindicato”, enfati-
za o presidente. Ainda no mês de 
julho, nova reunião será realizada 
para o debate de alguns aspectos 
que permanecem indefi nidos.

Rotas e Itapemirim – A dire-
toria do Sindicato dos Rodoviários 
continua acompanhando a situa-
ção dos trabalhadores que foram 

demitidos pelas empresas Rotas 
do Triângulo e Viação Itapemirim. 
“Hoje nossa maior preocupação é 
com estas empresas, que fi zeram 
acordo direto com os funcionários, 
dividiram os acertos trabalhistas 
em mais de 40 parcelas, e os que 
permaneceram na ativa estão sem 
o plano de saúde”, destaca Lutério, 
lembrando que as empresas estão 
em processo de recuperação judi-
cial.

“De modo geral, consideramos 
que o ano de 2020 fi cou perdido 
em termos de negociações sala-
riais, em função da pandemia do 
Covid-19. Esperamos que isso pas-
se logo, para buscarmos as perdas 
que tivemos”, fi naliza o presidente.

Diretoria do Sindicato junto com trabalhadores da Líder Fretamento
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A Medida Provisória 936, de 1º 
de abril de 2020, instituiu o Progra-
ma Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda e dispõe 
sobre medidas trabalhistas com-
plementares para enfrentamento 
do estado de calamidade pública.

Em 06 de julho, o presidente 
Jair Bolsonaro transformou a MP 
936 na Lei nº 14.020, que autoriza 
a redução de jornada e de salários 
e a suspensão dos contratos en-
quanto durar o estado de calami-
dade pública decretado até 31 de 
dezembro de 2020.

Em 13 de julho, por meio do 
Decreto nº 10.422, o Governo Fe-
deral prorrogou os prazos para 
celebrar os acordos de redução 
proporcional de trabalho e para 
efetuar o pagamento dos benefí-
cios emergenciais de que trata a 
Lei nº 14.020. Dentre as principais 
ações da MP 936 estão:

- Benefício emergencial de preserva-

MP 936 e seus efeitos nas relações de trabalho
ção do emprego e da renda;

- Redução da jornada de trabalho;
- Suspensão do contrato de traba-

lho; 
- Auxílio emergencial mensal ao tra-

balhador intermitente;
- Acordos coletivos
- Restabelecimento da jornada de 

trabalho 

Acordos coletivos
Outro ponto que a MP trata é 

acerca dos acordos coletivos. De 
acordo com a publicação, as con-
venções ou acordos coletivos de 
trabalho celebrados anteriormen-
te poderão ser renegociados para 
adequação de seus termos, no 
prazo de 10 dias corridos a contar 
da publicação da medida provisó-
ria, isto é, 11 de abril de 2020.

Nos casos em que o acordo vier 
a estabelecer percentagem de re-
dução de jornada diferente das es-
tabelecidas — que é de 25%, 50% 

e 70% — o benefício emergencial 
será pago nos seguintes valores:

- Redução inferior a 25%: não há di-
reito ao benefício

- Redução igual ou maior que 25% 
e menor que 50%: benefício no valor de 
25% do seguro-desemprego

- Redução igual ou maior que 50% 
e menor que 70%: benefício no valor de 
50% do seguro-desemprego

- Redução igual ou superior a 70%: 
benefício no valor de 70% do seguro-de-
semprego

O Sindicato dos Rodoviários, 
atento ao atual cenário em rela-
ção às mudanças na legislação tra-
balhista, está à disposição de toda 
a classe trabalhadora para prestar  
esclarecimentos sobre essas alte-
rações para preservar o posto de 
trabalho de seus associados.

Gilmar José Raimundo
Assessor Jurídico do STTRUR 
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