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Em novembro, vamos eleger os próximos gover-
nantes dos municípios brasileiros. E o Sindicato dos 
Rodoviários alerta os trabalhadores para a importân-
cia do voto consciente. “Neste período, recebemos 
informações em excesso dos candidatos. Mas preci-
samos saber avaliar e escolher aquele que está mais 
preparado para administrar a nossa cidade”, ressalta 
o presidente Lutério Antônio Alves. Uberaba tem 11 
candidatos a prefeito (a) e cerca de 470 a vereador (a). 

“São muitas opções. O trabalhador tem que ser 
livre para escolher o seu representante e fazer isso 
de forma consciente”, acrescenta. Segundo Lutério, o 
eleitor precisa ficar atento às promessas exageradas 
e que jamais serão executadas. “Cuidado com as pro-
pagandas enganosas”, completa.

A diretoria do Sindicato também reforça a impor-
tância de comparecer às urnas no dia das eleições. 
“Sabemos que o momento exige cuidados, por causa 
da pandemia, mas as pessoas podem ir e exercer o 
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Cuidados na hora de votar
Este ano, o momento de votação vai exigir alguns cuidados especiais em decorrência da pandemia do 
Covid-19. Mas, se todos fizerem a sua parte, as eleições vão transcorrer de forma segura.
Veja algumas dicas para o dia das eleições:

- Saia de casa com máscara e, se possível, leve sua própria caneta.
- Na fila, mantenha distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas.
- Só leve crianças e acompanhantes se for realmente necessário.
- Respeite o horário preferencial, das 7h às 10h, para maiores de 60 anos.
- Limpe as mãos com álcool em gel antes e depois de votar.
- Se tiver febre no dia da votação ou se teve Covid-19 nos 14 dias antes das eleições, 
fique em casa e justifique a ausência posteriormente.

seu direito do voto. Vamos manter o distanciamento 
social na hora da votação e colaborar com a nossa 
democracia”, finaliza o presidente.

Informações

O primeiro turno das eleições está marcado para 
15 de novembro. O segundo turno, nos municípios 
onde for necessário, será realizado no dia 29. Nestas 
eleições, o horário de votação será das 7h às 17h. E o 
horário entre 7h e 10h será preferencial para maio-
res de 60 anos.

O voto é obrigatório para os alfabetizados entre 
18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, os 
maiores de 70 anos e para quem tem 16 ou 17 anos.

Se você tem dúvidas sobre o seu local de votação, 
confira por meio do aplicativo e-Título ou pelo Dis-
que-Eleitor 148.
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Cruz de Malta fecha acordo com reajuste de 3,31% 
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários finalizou 

neste mês a negociação com a empresa Cruz de Malta, 
do setor de fretamento. Ficou acordado um reajuste sa-
larial de 3,31% para os trabalhadores, a partir de 1º de 
outubro. “Deste segmento, nós definimos apenas com 
a Cruz de Malta e as demais temos que negociar os rea-
justes a partir de 1º de outubro”, explica o presidente 
Lutério Antônio Alves (foto).

De acordo com ele, algumas negociações estão 
bem avançadas e, a qualquer momento, o Sindicato vai 
apresentar as propostas para os trabalhadores para o 
fechamento do acordo. “As empresas deste setor têm 
enfrentado muitas dificuldades com a pandemia, e re-
clamado bastante deste momento”, comenta Lutério. 
Mas, ele reforça que algumas empresas estão avançan-
do, inclusive, com propostas de reajuste. 
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Neste período da pandemia do Covid-19, o Sindi-
cato dos Rodoviários não está realizando o sorteio en-
tre os aniversariantes do mês.

Todos os sorteios serão realizados e divulgados 
em nosso informativo, posteriormente.

SORTEADO DO MÊS

Homenagem
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários lamenta 

o falecimento do fundador e ex-presidente da enti-
dade, Hélio Lázaro Rodrigues, no dia 06 de outubro. 

Hélio permaneceu à frente do Sindicato entre 
1987 a 2005 e tem uma grande história de luta em 
prol da categoria. A diretoria e seus associados reco-
nhecem a sua dedicação para o fortalecimento desta 
entidade ao longo de todos estes anos.

“Hélio teve uma passagem memorável por aqui e, 
com certeza, sua história será sempre lembrada no 
nosso Sindicato. Inclusive, sua foto faz parte da nos-
sa galeria de ex-presidentes”, comenta Lutério Alves. 

Hélio Lázaro Rodrigues foi o fundador do Sindicato 
dos Rodoviários, onde permaneceu até 2005



Gilmar José Raimundo
Assessor Jurídico do STTRUR
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Uma das principais mudanças na legislação pre-
videnciária com a Emenda Constitucional nº 103, que 
ocorreu em 13/11/2019, e que deve ser ressaltada é 
sobre o direito ao melhor benefício.

De acordo com o artigo 176-E, do Decreto nº 
3.048/99, o INSS tem o dever de conceder o melhor be-
nefício ao segurado no momento do requerimento ad-
ministrativo, orientando-o a respeito dos documentos 
necessários para tanto. Vejamos:

“Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício 
mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso 
do requerido, desde que os elementos constantes do 
processo administrativo assegurem o reconhecimento 
desse direito”.

De fato, a partir da nova redação, será possível afir-
mar que o INSS é obrigado a conceder o melhor bene-
fício se o segurado apresentar todos os documentos 
necessários para tanto.

Direito ao melhor benefício do INSS

Diretoria do STTRUR:
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Sindicato emite guia 
de renovação da CNH

O Sindicato dos Rodoviários está oferecendo 
mais um serviço aos associados e demais trabalha-
dores. Quem precisar renovar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) pode retirar a guia de renovação 
na sede da entidade, de forma gratuita.

No local, o funcionário Alexandre Moreira tam-
bém vai repassar todas as informações necessárias 
referentes aos pagamentos de taxas e ao exame to-
xicológico. “Inclusive, nós temos parcerias com labo-
ratórios que oferecem valores diferenciados para o 
Sindicato”, revela o presidente Lutério Alves.

Celular ao volante coloca 
em risco a vida de motoristas

Considerado uma infração gravíssima pelo Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB), o uso do celular por 
motoristas nas ruas e estradas do país segue como 
uma grande preocupação. Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), as chances de um 
motorista utilizando o celular se envolver em um aci-
dente aumenta 400%. 

A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 
(Abramet) aponta ainda que esta é uma das princi-
pais causas de morte no trânsito no país. Vale lem-
brar que, no ano de 2020, o painel Dados DPVAT es-
tima que haja cerca de 30 mil avisos de acidentes de 
trânsito com mortes no Brasil.             (Fonte: Portal Estradas)


