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O acordo com o setor do transporte de cargas foi 
finalizado na região do Triângulo Mineiro no dia 20 
deste mês, durante reunião realizada em Uberlân-
dia. Ficou acordado a assinatura da nova convenção 
seguindo os mesmos critérios do ano passado. “Não 
houve reajuste para a categoria, como já tinha sido 
anunciado, mas conseguimos a manutenção dos be-
nefícios”, explica o presidente do Sindicato dos Ro-
doviários, Lutério Alves. Ele destaca que as empresas 
queriam alterações no plano de saúde, o que não foi 
aceito.

O presidente comenta que algumas cláusulas re-
ceberam alterações. Uma das mudanças é a possibi-
lidade de acúmulo de até quatro folgas, desde que 
depois os dias sejam usufruídos de forma consecu-
tiva e com pelo menos um domingo neste período. 
“Antes isso não era permitido. No entanto, a carac-
terística do trabalho do setor de cargas muitas vezes 
impossibilita o trabalhador de tirar folga, por motivo 
de viagem. Agora será possível este acúmulo em até 
quatro folgas”, esclarece Lutério.

Ainda em relação a este assunto, pelo novo acordo 
existe a possibilidade de o trabalhador fazer o gozo 
de até duas folgas por mês fora do seu domicílio, me-
diante a sua concordância. Para isso, ele vai receber 
uma compensação de R$ 50,00 para cada folga fora 
do domicílio. “Mas é sempre importante ressaltar que 
neste caso o funcionário tem que estar de acordo”, 
ressalta o presidente.

Outra mudança foi na inserção da meia-diária 
para as viagens de curta distância, em que o motoris-
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ta vai e volta no mesmo dia, até às 17h30. Após este 
horário, a empresa deverá pagar uma diária inteira. 
Segundo o presidente, no acordo anterior estava es-
tabelecido o recebimento de ajuda alimentação no 
valor de R$ 14,00. Agora, com a meia-diária, o traba-
lhador passará a receber R$ 23,00. “É uma pequena 
melhoria, mas que faz diferença no dia a dia de quem 
atua neste setor”, comenta. 

Lutério explica que a negociação foi fechada com o 
Sindicato das Empresas do Transportes de Cargas do 
Triângulo Mineiro (SETTRIM), que reúne as cidades de 
Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba. “Antes o acordo era 
fechado com o Sindicato que representa o Estado. A 
partir deste ano foi feito este desmembramento e os 
acordos estão sendo finalizados por região”, afirma. 
Segundo o presidente, a maioria dos sindicatos de 
Minas Gerais já conseguiu fechar a negociação. 

Nova fachada do Sindicato 
A sede do Sindi-

cato dos Rodoviários, 
localizada na Avenida 
Orlando Rodrigues da 
Cunha, ganhou nova 
identificação na facha-
da. O novo letreiro é 
de vidro e foi instalado 
na última semana de 
agosto.

No mês de maio, 
a sede passou por re-
forma e recebeu nova 
pintura. Também foi 
feita uma revisão no 
telhado e nas calhas.
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Sindicato finaliza negociações com empresas de fretamento
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários está traba-

lhando no fechamento dos acordos com as empresas 
do setor de fretamento. “No mês passado, nós finali-
zamos com a Líder Fretamento, Itamarati e Viação São 
Geraldo, e agora estamos chegando a um acordo com 
as demais empresas”, explica o presidente Lutério Al-
ves.

De acordo com ele, as negociações estão sendo 
fechadas sem reajuste, mas com a manutenção dos 
benefícios. Além disso, as cláusulas econômicas serão 
reavaliadas no mês de outubro, quanto à possibilida-
de de conceder reajuste. 

 
Crise - “A maioria dos trabalhadores já entendeu 

que estamos atravessando uma crise nunca vista. Na 
história do Sindicato, nós nunca fechamos acordos 

com reajuste zero. No entanto, a situação atual que 
o Brasil atravessa, com a reforma trabalhista e agora 
a pandemia do Covid-19, fez com que muitas pessoas 
perdessem seus postos de trabalho. Por isso, este Sin-
dicato defensor dos direitos dos trabalhadores por 
nós representados, visando a proteção dos atuais em-
pregos, manutenção dos benefícios conquistados ao 
longo de décadas e, diante da indefinição do término 
da pandemia, apoiou a decisão dos trabalhadores pelo 
fechamento dos acordos”, destaca Lutério Alves. 

Ele ainda ressalta que neste momento é preci-
so dar um passo atrás, mas com expectativa de que 
o quadro seja revertido assim que esta crise passar. 
“Vamos voltar com mais força, com o apoio e união 
dos trabalhadores, para compensar este momento de 
perda”, finaliza o presidente. 

Desemprego no Brasil teve alta de 20,9% entre maio e julho
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE) apontam que a pandemia do corona-
vírus fez o número de desempregados no Brasil au-
mentar em 20,9% entre maio e julho. 

De acordo com o levantamento, o país encerrou 
o mês de julho com 12,2 milhões de desempregados, 
cerca de 2,1 milhões a mais que o registrado em maio, 
quando somavam, aproximadamente, 10,1 milhões 
de pessoas. Com isso, a taxa de desemprego passou 
de 12,4% em junho para 13,1% em julho. 

Ainda segundo o levantamento, o número de tra-
balhadores ocupados teve queda de 3,5% entre maio 
e julho, passando de 84,4 milhões para 81,4 milhões. 
Ou seja, em três meses caiu em 2,9 milhões o número 
de pessoas ocupadas no mercado de trabalho. 

A pesquisa também mostrou que o país perdeu 
1,9 milhões de trabalhadores informais em três me-
ses. 

Outro aspecto apresentado pelo IBGE foi que 4 mi-
lhões de brasileiros recorreram a empréstimos finan-
ceiros na pandemia.

Fonte: Portal G1   
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O associado Carlos Eduardo França recebendo 
a bolsa de viagem na sede do Sindicato

Neste período da pandemia do Covid-19, o Sindi-
cato dos Rodoviários não está realizando o sorteio en-
tre os aniversariantes do mês.

Posteriormente, todos os sorteios serão organiza-
dos e divulgados em nosso informativo.

SORTEADO DO MÊS

Associados ainda podem 
retirar bolsa de viagem

Os associados que não compareceram à sede do 
Sindicato, ainda podem retirar o brinde referente 
ao Dia do Motorista. A entrega da bolsa de viagem 
acontece de segunda a sexta, das 8h às 11h e das 
13h às 17h.

O presidente Lutério Alves destaca que este é 
mais um benefício para os associados ao Sindicato. 
“É também uma forma de homenagear o motorista 
pelo seu dia, comemorado no mês passado”, com-
pleta. Ele explica que os profissionais que estão as-
sociando a partir de agora também são contempla-
dos com o brinde.

Missas em louvor ao padroeiro
No dia 25 de julho, duas missas em louvor à São 

Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, foram cele-
bradas. Uma aconteceu na Capela de São Cristóvão, 
de forma presencial, e a outra foi na Igreja Santa Lu-
zia, com transmissão virtual.

Neste ano, as comemorações do Dia do Motorista 
foram canceladas, diante da pandemia do novo co-
ronavírus. Não foram realizadas a tradicional missa 
campal, a carreata e os serviços de saúde. “Para 2021, 
nossa diretoria vai preparar uma grande celebração 
pela data”, comenta o diretor Márcio José dos Reis.
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O governo federal publicou no dia 24 de agosto, o 
Decreto 10.470 que prorroga a redução da jornada de 
trabalho e salário, e a suspensão temporária do con-
trato de trabalho, por mais dois meses.

Este programa foi criado diante da pandemia do 
novo coronavírus.

No total, com a extensão, os acordos poderão ser 
celebrados por até 180 dias limitados à duração do es-
tado de calamidade pública (até 31 de dezembro).

Veja abaixo o conteúdo do decreto:

Governo prorroga 
redução da jornada 

de trabalho e salário
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Motoristas e o coronavírus: 
como prevenir

Sabemos que mesmo durante a pandemia do 
Covid-19, a categoria dos motoristas não parou de 
trabalhar. Pelo contrário, é justamente neste perío-
do que eles estão garantindo o abastecimento das 
cidades e o transporte de pessoas.

Mas, mesmo trabalhando, é necessário se cuidar 
e se prevenir contra o coronavírus.

Para evitar o contágio é recomendado que os 
motoristas redobrem os cuidados com a higiene. 
Isso é essencial, visto que pessoas infectadas e ainda 
sem sintomas podem contagiar outras saudáveis. A 
propagação da doença acontece pelo ar e através do 
contato com secreções provenientes de tosse, espir-
ro, além de gotículas de saliva. Confi ra algumas dicas 
que vão ajudar na prevenção:

• Faça a limpeza frequente de itens do veícu-
lo como volante, alavanca de câmbio, haste de seta, 
dos limpadores de para-brisa, maçanetas de portas 
e vidros do veículo. Limpe também os botões de 
acionamento de itens elétricos.

• Procure não tocar em outros funcionários de 
empresas.

• Lave as mãos e antebraços frequentemente 
com água e sabão por 20 segundos.

• Use álcool gel após manusear objetos toca-
dos por outras pessoas, como dinheiro, papéis, cha-
ves, ferramentas, caixas, encomendas, entre outros.

• Evite aglomerações em postos de combustí-
veis, restaurantes, empresas e locais de descanso. 
Procure fi car sempre isolado.

• Não compartilhe objetos pessoais como ta-
lheres, panelas, banquetas, garrafas, celulares, tra-
vesseiros, toalhas, entre outros.

• Procure fi car fora de lugares fechados e com 
pouca ventilação. 

• Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos 
não lavadas. 

• Cubra boca e nariz ao tossir ou espirrar com 
um lenço de papel e jogue-o no lixo.

• Evite contato com pessoas doentes.


