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Sindicato apresenta contrapropostas
na negociação com a Líder

Assembleia realizada no dia 23 de novembro na garagem da empresa

A negociação com a Líder Fretamento deve ser finalizada no início de dezembro. No dia 26 de novembro,
a diretoria do Sindicato dos Rodoviários apresentou as
duas contrapropostas dos trabalhadores aos dirigentes da empresa. “Eles se comprometeram a avaliar o
documento e agendar uma nova reunião para a próxima semana”, explica o presidente Lutério Alves.
Em uma contraproposta, os trabalhadores pedem
que o reajuste proposto de R$ 120,00 no ticket alimentação seja retroativo ao dia 1º de outubro. Na outra,
eles pedem aplicação do índice de 3,31% no salário e
no ticket alimentação, também a partir de 1º de outubro. As demais cláusulas, inclusive as do plano de
saúde e cesta básica, permanecem inalteradas. As definições aconteceram na assembleia realizada com os
funcionários, na garagem da Líder, no dia 23 de novembro.
“Inicialmente, a empresa estava irredutível em propor reajuste neste ano. A ideia deles era avaliar a partir
de abril de 2021. No entanto, eles apresentaram uma

proposta de reajuste no ticket alimentação no valor de
R$ 120,00, sendo metade para pagamento agora e a
outra parte apenas em abril. Levamos para avaliação
dos trabalhadores, mas a proposta não foi aceita e
eles solicitaram o encaminhamento destas contrapropostas”, explica Lutério.
Com o reajuste, o ticket alimentação passará de R$
337,00 para R$ 457,00. “Eles concordam em abrir mão
do reajuste no salário e ter esta melhoria no ticket alimentação, mas querem a partir de agora. O valor do
reajuste é o dobro do que seria aplicado no salário,
levando em consideração a inflação do período”, comenta o presidente.
Segundo Lutério, assim que a empresa se posicionar, a decisão será levada ao conhecimento dos trabalhadores. A data-base do setor de fretamento é em 1º
de abril. “Estamos aguardando finalizar com a Líder,
para concluir com outras duas empresas que estão
com acordos em aberto, a Via Transp e a Triangulino”,
conclui.
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Lutério toma posse como secretário da FETTROMINAS
O presidente do Sindicato dos Rodoviários é o novo
secretário da Federação dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Minas Gerais (FETTROMINAS),
passando a integrar a Diretoria Executiva. Lutério Antônio Alves tomou posse no dia 17 de novembro, durante reunião na sede da federação, em Belo Horizonte. Antes ele ocupava a função de 2º secretário.
“Assumo este cargo com toda responsabilidade

que ele exige, com a certeza de que vou contribuir
com o meu trabalho, para o bom desenvolvimento
das atividades da federação”, comenta Lutério.
Também nesse dia, o então vice-presidente Erivaldo Adami assumiu a presidência da entidade. As
mudanças na diretoria ocorreram em função de afastamento do presidente e do secretário por motivos
pessoais.

Reunião na sede da FETTROMINAS empossou novos membros da diretoria
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SORTEADO DO MÊS
O Sindicato dos Rodoviários não está realizando o
sorteio entre os aniversariantes do mês, neste período
da pandemia do Covid-19.
Em breve, todos os sorteios serão realizados e divulgados em nosso informativo.
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TRT deﬁne volta gradual
do trabalho presencial
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A etapa preliminar do restabelecimento das atividades presenciais na Justiça do Trabalho em Minas Gerais teve início em 14 de setembro. É o que
estabelece a Portaria Conjunta nº 223, pelo TRT-MG.
De acordo com o documento, a retomada gradual
dos serviços presenciais ficará condicionada às avaliações epidemiológicas emitidas pelas autoridades
de saúde e às ações necessárias para a prevenção
ao contágio pelo novo coronavírus. A retomada somente será permitida se houver condições sanitárias adequadas na cidade-sede de vara do trabalho.
A Portaria Conjunta determina que, durante a
etapa preliminar da retomada, haverá atendimento
presencial apenas quando estritamente necessário,
sendo indispensável prévio agendamento por telefone ou por e-mail, que demonstre a necessidade
excepcional de comparecimento à unidade.
Outra norma também editada, foi a Portaria
Conjunta da Corregedoria e da Vice-Corregedoria nº
11, que autoriza, a partir de 14 de setembro, a realização de audiências de instrução semipresenciais
e presenciais, desde que as condições sanitárias na
cidade-sede da vara do trabalho sejam adequadas.
Já as audiências iniciais de conciliação e de encerramento da instrução continuarão sendo realizadas
por videoconferência.
Para acessar as unidades judiciárias e administrativas da Justiça do Trabalho em Minas Gerais, os
usuários internos e externos deverão portar documento oficial de identificação, fazer uso de máscara
cobrindo boca e nariz, submeter-se à medição de
temperatura corporal e higienizar as mãos com a
utilização de álcool 70%, que estará disponível nas
portarias dos prédios.
Durante todo o tempo de permanência nos prédios da Justiça do Trabalho, os usuários deverão
usar máscara e manter o distanciamento mínimo
de 1,5 metro entre as pessoas.
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Diretoria defende escolha consciente no 2º turno
Uberaba está entre as 57 cidades que terão 2º turno nas eleições deste ano. E a diretoria do Sindicato
dos Rodoviários faz novamente o alerta aos trabalhadores para a importância do voto consciente. “É agora
que os eleitores precisam estar ainda mais comprometidos com a democracia e a liberdade de escolha. São
dois candidatos e precisamos definir qual é a melhor
opção para a nossa cidade”, enfatiza o presidente Lutério Alves.
Ele faz um apelo à categoria: “não se deixem levar
pelo excesso de propagandas deste período. Avaliem,
vejam as propostas e façam a sua escolha. O voto é
secreto, confirme quem a sua consciência indicar”, comenta o presidente.
Ele enfatiza que os eleitores devem ir às urnas no
dia 29 de novembro. Lutério relembra que o índice de
abstenção no primeiro turno foi alto, de 26,64%. Do
total de 225.412 eleitores, 165.362 compareceram às
urnas no último dia 15. “Mesmo com a pandemia, não
deixe de votar. Esta é a oportunidade de você contribuir com a sua cidade”, finaliza.

Informações
- Data: 29 de novembro (domingo).
- Horário de votação: das 7h às 17h, sendo entre
7h e 10h preferencial para maiores de 60 anos.
- Uso obrigatório de máscaras nos locais de votação.
- Na fila, mantenha distância mínima de 1 metro
e evite contato físico com outras pessoas.
- Só leve crianças e acompanhantes se for realmente necessário.
- 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.
- Se você tem dúvidas sobre o seu local de votação, confira por meio do aplicativo e-Título ou pelo
Disque-Eleitor 148.

Sindicato terá arquivo online de documentos
O Sindicato dos Rodoviários iniciou neste mês um
trabalho de digitalização de documentos. O objetivo
é oferecer maior segurança no arquivamento desta
documentação, além de facilitar o acesso.
“Nossa ideia é criar um arquivo online. Temos
documentos históricos e registros importantes que
precisamos digitalizar e ter esta segurança de armazenamento. Não podemos deixar isso somente no
papel”, explica o presidente Lutério Antônio Alves.

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:
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André Luis Alves
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Ele destaca que também serão digitalizadas todas as
homologações dos últimos cinco anos, assim como
os registros contábeis deste período.
Além do arquivo online, a diretoria do Sindicato vai manter esses documentos em papel. “Vamos
preservar ao máximo a história da entidade, a contabilidade e os papeis de interesse do trabalhador,
de forma segura”, finaliza Lutério. A previsão é que o
trabalho seja concluído em seis meses.
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seus autores.
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