
O RODOVIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e Região

O Sindicato dos Rodoviários co-
meça 2021 com novidade, investin-
do na qualidade dos serviços ofe-
recidos aos associados. A sede está 
com um novo salão de cabeleireiro, 
agora com entrada independente e 
horário de funcionamento esten-
dido. “Ampliar o horário de aten-
dimento no salão era uma reivin-
dicação antiga dos associados. Por 
isso, nós remodelamos o espaço 
para que possa ficar aberto inde-
pendente da nossa sede”, explica 
o presidente Lutério Antônio Alves.

No início de janeiro, a diretoria 
do Sindicato promoveu uma re-
forma no salão, construindo uma 
entrada exclusiva pela avenida 
Orlando Rodrigues da Cunha. Isso 
permite que o espaço fique aberto 

Sindicato tem novo salão de cabeleireiro 
com horário estendido
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Consultório odontológico retoma atendimento aos associados
A partir de 1º de fevereiro, os 

associados voltarão a ser atendi-
dos no consultório odontológico 
na sede do Sindicato dos Rodoviá-
rios. Os agendamentos podem ser 
feitos diretamente com o dentista 
Cristiano Garcia. O presidente Lu-
tério Alves destaca que o atendi-
mento vai seguir todas as medidas 
de prevenção ao coronavírus.

Por causa da pandemia da Co-
vid-19, as consultas oferecidas 
pela entidade estavam suspensas 
e o espaço estava aberto apenas 

para atendimento particular. “Mas 
a partir de fevereiro, nossos asso-

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta
8h às 11h e 13h às 18h

Sábado
8h às 16h

até mais tarde. Agora, o salão fun-
ciona de segunda a sexta, das 8h às 
11h e das 13h às 18h, e também aos 
sábados, das 8h às 16h. “Este horá-
rio mais amplo e, principalmente, 
a abertura no sábado vai facilitar a 
vida dos associados e seus depen-
dentes”, comenta Lutério. A reaber-
tura ocorreu no dia 18 de janeiro. 

De acordo com ele, o atendimen-
to continua por ordem de chega-
da. Com sete anos de experiência, 
Lemuel Capuci é o novo profissio-
nal do salão. “O local também está 

Lemuel Capuci atendendo o 
associado Otávio Augusto de Paula 

Côrte no novo salão

aberto para o público geral, mas a 
prioridade de atendimento é para 
os associados e seus dependentes”, 
esclarece o presidente. O Whats 
App para contato é (34) 98440-3422.

ciados poderão contar novamen-
te com esse benefício”, finaliza.
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Sindicato promove distribuição 
do kit de material escolar

Os associados ao Sindicato dos 
Rodoviários já podem retirar o kit 
de material escolar, para os filhos 
que estejam cursando até o ensi-
no fundamental. A entrega come-
çou no dia 11 de janeiro.

“Com essa indefinição do ca-
lendário escolar, muitos ainda não 
compareceram para buscar o kit. 
Mas, pedimos que venham logo 
para evitar aglomeração na sede 
posteriormente”, explica o pre-
sidente Lutério Alves. A retirada 
deve ser feita de segunda a sexta, 
das 8h às 11h e das 13h às 17h.

O presidente destaca que o kit 
é um benefício oferecido há vários 
anos, como forma de contribuir 
com os pais, diante da quantidade 
de compromissos financeiros que 
as famílias têm no início do ano. O 
kit é composto por cadernos, ca-

netas, lápis, borracha, régua, apon-
tador e lápis de cor. 

O presidente Lutério Alves fazendo 
a entrega do kit ao associado Paulo 
César da Rocha Batista, funcionário 
da empresa Ura Transportes Ltda
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ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

Trabalhador, associe-se ao 
Sindicato dos Rodoviários! Além 
de participar de vários benefícios, 
você ainda fortalece o seu Sindi-
cato. Veja quais:

- Corte de cabelo
- Atendimento odontológico
- Assessoria jurídica, às se-

gundas e quartas, das 8h30 às 
11h

- Entrega de kit de material 
escolar

- Retirada de guias para re-
novação de CNH e IPVA

- Sorteio de brindes aos ani-
versariantes e muito mais

“Nós estamos retomando os 
benefícios que ficaram suspen-
sos por causa da pandemia e am-
pliando alguns serviços, como é 
o caso do salão de cabeleireiro. 
Queremos convocar os trabalha-
dores para conhecerem a nossa 
sede e se associarem. Juntos, so-
mos mais fortes”, comenta o pre-
sidente Lutério Alves.

Associe-se!
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EURIPEDES PEREIRA .......................................................................................................................................................... 30/01
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HELTON DE OLIVEIRA GONTIJO ....................................................................................................................................... 13/01
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JERFERSON TOMAS DA SILVA .......................................................................................................................................... 05/01

JOAO BATISTA DA COSTA ................................................................................................................................................. 28/01

JOÃO BATISTA DOS REIS ................................................................................................................................................... 17/01
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JOAQUIM FRANCISCO GOMES ......................................................................................................................................... 10/01

JORGE SILVA SALES ........................................................................................................................................................... 14/01
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JOSÉ EURÍPEDES SILVEIRA ................................................................................................................................................ 01/01

JOSE JAILTON DA SILVA..................................................................................................................................................... 14/01

JOSÉ PEDRO RIBEIRO ........................................................................................................................................................ 02/01

JOSE PEREIRA DA SILVA .................................................................................................................................................... 26/01

JOSE ROBERTO FERREIRA ................................................................................................................................................. 24/01

JOSE SALVINO TIAGO ........................................................................................................................................................ 08/01

JOSINO LOURENÇO BORGES ........................................................................................................................................... 21/01

LUIS HENRIQUE RIBEIRO .................................................................................................................................................. 19/01

LUIZ ANDRE DIAS RODRIGUES ........................................................................................................................................ 21/01

LUTERCIO ANTONIO ALVES ............................................................................................................................................. 06/01
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OSIRIS IRAM SILVA ............................................................................................................................................................ 10/01
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OTÁVIO AUGUSTO DE PAULA CÔRTE ............................................................................................................................. 04/01

PAULO CESAR DA ROCHA BATISTA ................................................................................................................................. 19/01

PEDRO RENATO CÂNDIDO ............................................................................................................................................... 19/01

RAUL VANDER DE SOUSA ................................................................................................................................................. 04/01

RAULINO CLAUDINO ........................................................................................................................................................ 09/01

RICARDO ORMEZINDO DA SILVA .................................................................................................................................... 24/01

SERGIO REIS DA SILVA ...................................................................................................................................................... 07/01
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WILSON FARIA ................................................................................................................................................................... 01/01

O primeiro aniversariante sor-
teado de 2021 foi Joaquim Fran-
cisco Gomes, motorista da em-
presa Bravo Serviços Logísticos. 
Ele recebeu o seu brinde especial, 
entregue pelo presidente Lutério 
Alves.

SORTEADO DO MÊS
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A Federação dos Trabalhadores 
de Transporte Rodoviário de Minas 
Gerais (Fettrominas) convocou as-
sembleia geral para aprovação das 
pautas de reivindicações para serem 
encaminhadas aos sindicatos patro-
nais do transporte de cargas e de 
passageiros, dentro da negociação 
2021/2022. A reunião, promovida no 
dia 06 de janeiro, contou com a pre-
sença de representantes do Depar-
tamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 
que auxiliaram no cálculo das perdas 
referentes aos últimos dois anos.

“Eles chegaram à conclusão de 
que estamos com perda de 9,5% no 
salário neste período”, comenta o 
presidente Lutério Alves. Ele explica 
que as pautas elaboradas solicitam 
a reparação de 9,5% de perda, mais 
um ganho real de 5%, totalizando 
um índice de 14,5% de reajuste nas 
cláusulas econômicas, incluindo sa-

Federação inicia negociação dos setores 
de cargas e de passageiros

lário, ajuda alimentação, diária de 
viagem e participação de lucros.

“O primeiro passo foi dado com 
a elaboração dessas pautas unifi ca-
das com os 38 sindicatos de Minas 
Gerais. Agora, cada entidade irá fazer 
as assembleias em suas respectivas 
bases para aprovação das pautas. Sa-
bemos que vamos encontrar muitas 
difi culdades, mas nosso objetivo é 
defender essa negociação”, enfatiza. 
Além de representar a categoria da 
região de Uberaba, Lutério também 

participou da reunião como 1º secre-
tário da Fettrominas.

Pendências – Em relação aos 
acordos do ano passado, o presiden-
te esclarece que dois fi caram pen-
dentes. A Via Transp (Skala Trans-
portes) não fi nalizou a negociação e 
o Sindicato pediu o dissídio coletivo. 
Já a empresa Expresso Triangulino 
mantém o diálogo com o Sindicato, 
mas ainda não apresentou a propos-
ta a ser levada aos trabalhadores.

O que diz a legislação a respeito da 
jornada de trabalho de motoristas

Existem duas leis principais a 
respeito do acompanhamento de 
jornadas de trabalho de motoristas: 

Lei 12.619/2012: Determinou 
que o registro de horários de traba-
lho de motoristas, que são aqueles 
que atuam pelo território rodoviá-
rio e com veículo da empresa para 
o transporte de cargas ou passagei-
ros, passou a ser obrigatório. Dessa 
forma, vale observar que a regra 
não se aplica a motoristas que rea-
lizam entregas de encomendas de 
forma geral, ou seja, aqueles que 
atuam dentro da zona da cidade.

O profi ssional pode dirigir por, 
no máximo, 4 horas seguidas, sen-
do obrigatória a parada de 1 hora 
para descanso ao fi nal deste tem-
po. O motorista pode trabalhar 
durante 8 horas seguidas por dia, 
podendo realizar duas horas extras 
(totalizando 10 horas) e no máximo 
44 horas semanais.

Lei 13.103/2015: Foi criada para 
revogar algumas determinações 

da legislação apresentada anterior-
mente, como aquelas que dizem 
respeito à jornada de trabalho má-
xima dos motoristas. No entanto, 
os termos que abordam o período 
de intervalos e de descansos entre 
as jornadas de trabalho realizadas 
ainda estão mantidos.

A principal atualização propos-
ta na lei diz respeito ao tempo de 
espera do motorista, o período em 
que o profi ssional precisa aguardar 
o carregamento ou descarrega-
mento do veículo através do qual 
realizará o transporte, além do tem-
po em que ele fi ca à disposição de 
fi scalizações de rotina em estradas 
e fronteiras.

Este tempo de espera, que é 
contabilizado em horas, não é con-
siderado como parte da jornada 
de trabalho do motorista, porém o 
trabalhador recebe um adicional de 
30% sobre o valor de seu salário em 
relação às horas de trabalho roti-
neiras para compensar esse perío-
do de espera. Se o tempo de espera 
ultrapassar o período de 2 horas, 

poderá ser considerado como pe-
ríodo de descanso caso o local te-
nha condições adequadas para tal, 
como estadia. Isso acontece por-
que a lei entende tal tempo como 
ocioso.

Outros pontos previstos pela 
lei são: o motorista é obrigado a 
fazer uma pausa de 30 minutos 
após dirigir por cinco horas e meia 
consecutivas; as horas extras de-
vem ter duração máxima de 2 ho-
ras, com acréscimo mínimo de 50% 
do valor da hora de trabalho nor-
mal; dependendo da rota de dire-
ção traçada, a jornada de trabalho 
12×36 também é permitida para o 
motorista; o controle da jornada de 
trabalho do motorista é uma obri-
gação do empregador, que pode 
eleger o método mais adequado 
para o controle, e um direito do 
empregado.

Heber Gonçalves
Assessor jurídico do STTRUR


