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A Federação dos Trabalhadores de Transporte Ro-
doviário de Minas Gerais (Fettrominas) está promo-
vendo reuniões nas diversas regiões do estado, com 
o foco em uma negociação unificada em 2021. No dia 
22 de fevereiro, o encontro foi com os sindicatos de 
Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Araxá e Patos de Mi-
nas, com a presença do novo presidente da Fettromi-
nas, Erivaldo Adami.

“A reunião foi muito proveitosa. Uma soma de 
ideias, que vai facilitar na tomada de decisões. A base 
territorial de Minas Gerais é muito grande e a Fede-
ração quer conhecer de perto a realidade das enti-
dades sindicais, por isso está percorrendo todas as 
regiões”, explica o presidente do Sindicato, Lutério 
Antônio Alves, que compareceu ao encontro realiza-
do em Uberlândia juntamente com o diretor Márcio 
José dos Reis. Ele destaca que os sindicatos do Triân-
gulo Mineiro/Alto Paranaíba são muito unidos e man-
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de reunião com a Fettrominas

Ano XIX - Fevereiro/2021

tém contato permanente.
De acordo com Lutério, as negociações deste ano 

foram o tema principal da pauta. “Já tivemos muitas 
perdas no ano passado e agora queremos recuperar 
uma parte. Além do reajuste, discutimos a respeito 
dos benefícios e como eles são concedidos aqui na 
região”, comenta o presidente. O objetivo da Fede-
ração é trabalhar negociações unificadas, somando 
forças entre os 38 sindicatos.

A reunião contou com a presença dos presiden-
tes Célio Moreira da Silva (Uberlândia), Júlio César 
de Araújo Silva (Araxá), Marcelo Takemattau Hayashi 
(Patos de Minas) e Raimundo José Rodrigues (Ituiu-
taba). Também participaram o diretor de finanças 
da Fettrominas e presidente do Sindicato de Itaúna, 
Heuser Camilo de Souza, e o diretor social e presi-
dente do Sindicato de Ouro Preto, Wanderson Epifâ-
nio da Silva.

Reunião foi realizada em Uberlândia

Material escolar ainda 
pode ser retirado

O Sindicato dos Rodoviários informa que os asso-
ciados que têm direito ao kit de material escolar e 
não fizeram a retirada, ainda podem comparecer à 
sede. “Nem todos vieram retirar, mas sabemos que 
muitas escolas ainda não retomaram as aulas pre-
senciais. Por isso, vamos continuar fazendo a entrega 
do kit”, comenta o presidente Lutério Alves.

O benefício é destinado aos associados com filhos 
cursando até o ensino fundamental. O kit é composto 
por cadernos, canetas, lápis, borracha, régua, apon-
tador e lápis de cor. A retirada deve ser feita na sede 
do Sindicato, de segunda a sexta das 8h às 11h e das 
13h às 17h.
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Sindicato antecipa entrega da bolsa de viagem
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários vai manter 

em 2021 a entrega das bolsas de viagem em comemo-
ração ao Dia do Motorista. E o melhor: a distribuição 
será antecipada. “Muitos associados já estão procu-
rando nossa sede e pedindo este benefício. Sabemos 
que esta bolsa de viagem é muito utilizada por todos 
os profissionais ao longo do ano, por isso decidimos 
fazer a entrega a partir de março, ao invés de esperar 
o mês de julho”, explica o presidente Lutério Alves.

Todos os associados têm direito ao benefício. A 
retirada vai começar no dia 08 de março e deve ser 
feita na sede do Sindicato, das 8h às 11h e das 13h 
às 17h. “Pedimos que os associados venham pessoal-
mente buscar o brinde e aproveitem para atualizar o 
cadastro, principalmente o número de telefone. Hoje 
adotamos a comunicação via WhatsApp, com o envio 
do nosso informativo e outros avisos importantes ao 
associado”, enfatiza o presidente.
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O aniversariante sorteado neste mês foi Neilon Cé-
sar Ferreira Pedrosa, motorista da empresa de trans-
porte Líder, no setor de fretamento. Ele recebeu o seu 
brinde na sede do Sindicato, entregue pelo presidente 
Lutério Alves.

SORTEADO DO MÊS

Negociações
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários partici-

pou de reunião na sede da Fettrominas, no dia 24 
de fevereiro, que abriu a negociação com as empre-
sas do transporte de passageiros em Minas Gerais. 
A data-base desta categoria é no mês de março.

No caso da negociação com o setor de transpor-
te de cargas, ainda não há data agendada para a 
primeira reunião. As pautas de reivindicações das 
duas categorias já foram definidas e enviadas para 
os sindicatos patronais.

Decreto suspende corte 
de cabelo aos sábados

O salão de cabeleireiro do Sindicato dos Ro-
doviários está aberto de segunda a sexta, das 8h 
às 11h e das 13h às 18h. O funcionamento está 
suspenso aos sábados, seguindo as diretrizes do 
decreto municipal que determina o fechamento 
destes estabelecimentos aos finais de semana. “Pe-
dimos aos associados que fiquem atentos às de-
terminações da Prefeitura em relação a pandemia. 
Quando for permitido, vamos reabrir aos sábados”, 
explica o presidente Lutério Alves.

Lembrando que o salão foi reinaugurado nes-
te ano na sede, agora com entrada independen-
te pela Avenida Orlando Rodrigues da Cunha. O 
atendimento do profissional Lemuel Capuci é por 
ordem de chegada. O WhatsApp para contato é 
98440-3422.
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Você sabia que os avanços no campo trabalhista foram 
conquistados pelos sindicatos? Salário mínimo, jornada 
de trabalho, férias, 13° salário. O fi lósofo italiano Norber-
to Bobbio afi rmava: “Direitos não são dados, são conquis-
tados”. Por isso, os principais direitos trabalhistas foram 
fruto de muita luta dos sindicatos, resultados de embates 
históricos entre patrões e empregados e que devem ser va-
lorizados. 

Os sindicatos se tornaram o principal instrumento de 
defesa da classe trabalhadora conquistando inúmeros 
benefícios que hoje são garantidos pela CLT (Consolida-
ção das Leis do Trabalho) e pela Constituição Federal. Mas 
essas vitórias só foram possíveis porque as entidades sin-
dicais eram formadas por trabalhadores que lutavam em 
busca de melhores condições de trabalho. O sucesso da 
ação sindical só é possível se houver união, organização e 
mobilização dos trabalhadores que, fi liados às entidades, 
lutam juntos em prol de melhorias para a classe.

Veja como surgiram os principais direitos trabalhistas 
que desfrutamos hoje por força de lei, garantidos atra-
vés das pressões exercidas pelo movimento sindical, com 
apoio dos trabalhadores.

13° salário - Foi legalizado no Brasil por João Goulart 
em 1962, através da Lei 4.090. Mas até virar lei foi um ár-
duo caminho. Desde a era Vargas se discutia a luta pelo 13° 
salário, mas a pressão patronal sufocava a voz dos traba-
lhadores. Os jornais, economistas e o empresariado pre-
viam que a aprovação da lei resultaria numa quebradeira 
geral das empresas no Brasil. Mas a união dos trabalhado-
res foi mais forte, os sindicatos organizaram abaixo-assina-
dos, passeatas, piquetes e greves até a promulgação da lei. 
Em 1988 foi assegurado pela Constituição Federal. 

Férias - O direito a férias remuneradas é considerado o 
primeiro benefício trabalhista geral do Brasil. Foi instituída 
por decreto em 1925, garantia o descanso por um período 
de 15 dias e foi um marco para a classe trabalhadora. Em 
1949 houve um aumento nos dias de descanso de 15 para 
20 dias. Os atuais 30 dias só foram conquistados em 1972. 
Com as constantes reivindicações dos sindicatos, em 1988, 
a nova Constituição estabeleceu o pagamento de 1/3 ao sa-
lário que se recebe durante as férias, para que o trabalha-
dor pudesse arcar com as despesas de lazer nesse período.

Seguro desemprego - A luta das entidades sindicais 
para um amparo ao trabalhador que perde seu emprego 
abruptamente, sem planejamento, vem desde a institucio-

Benefícios conquistados pelos Sindicatos

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

Coronavírus em alerta
“Precisamos entender que a pandemia ainda 

não terminou, infelizmente. Pelo contrário, a nos-
sa região está vivenciando o pior momento, com o 
aumento signifi cativo no número de casos”, alerta 
o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Lutério 
Alves. Ele enfatiza a importância de todos continua-
rem adotando as medidas de prevenção, com o uso 
de máscaras, lavando sempre as mãos ou utilizando 
o álcool gel, e mantendo o distanciamento social.

“Já tivemos vários casos de colegas de profi ssão 
que testaram positivo para a Covid-19 e, infelizmen-
te, alguns perderam a vida. É muito triste para as 
famílias, os amigos e todos nós presenciarmos esta 
realidade. Como a vacinação de toda a população 
ainda vai demorar, o que podemos fazer é nos pro-
teger ao máximo”, fi naliza.

nalização do direito do trabalho no Brasil, a partir de 1930. 
Nos anos 80, quando o país passava por uma forte reces-
são e o desemprego foi considerado um aspecto relevante 
para a realidade econômica brasileira, os sindicatos con-
quistaram o apoio da população e organizaram piquetes 
e greves. Com a criação do Plano Cruzado no Governo de 
José Sarney, existia uma grande preocupação com o de-
semprego e uma pressão dos sindicatos para que os traba-
lhadores demitidos tivessem um amparo legal. Foi criado, 
então, o benefício seguro-desemprego, pelo Decreto-Lei 
n° 2284, em 1986, tendo por fi nalidade prover assistência 
fi nanceira temporária ao trabalhador dispensado involun-
tariamente. 

Outros - Além destes benefícios que hoje são garanti-
dos por força de lei, outros precisam ser negociados todos 
os anos. É o caso do plano de saúde, plano odontológico, 
cesta básica, ticket alimentação, entre outros. “Quando ne-
gociamos o reajuste salarial, também precisamos garantir 
a manutenção de todos esses benefícios ao trabalhador 
a cada acordo com as empresas”, explica o presidente do 
Sindicato dos Rodoviários, Lutério Alves.

Por isso, fortaleça o seu sindicato, associe-se e usufrua 
dos benefícios conquistados pela categoria.

Informação: Assessoria Jurídica do STTRUR


