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O Sindicato dos Rodoviários permanece funcio-
nando com atendimento interno durante o período 
da onda roxa, que determinou medidas mais restri-
tivas de combate ao coronavírus em Minas Gerais. O 
presidente Lutério Antônio Alves explica que a enti-
dade tem cumprido todos os protocolos sanitários 
para a prevenção à Covid-19. “Permanecemos traba-
lhando internamente e fazemos o atendimento aos 
associados com barreira no portão, para aqueles que 
precisam de qualquer documentação”, explica. To-
das as dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 
3314-2277.

O atendimento no salão de cabeleireiro será re-
tomado no dia 1º de abril e o local permanecerá 
aberto, excepcionalmente, no feriado de Sexta-feira 
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da Paixão (02). “O profissional Lemuel Capuci está se 
recuperando da Covid, mas está bem de saúde e sem 
sintomas. No dia 1º de abril ele retorna às atividades, 
após cumprir o período necessário de isolamento”, 
esclarece o presidente. Lembrando que o salão de 
cabeleireiro foi reformado e agora tem entrada pró-
pria pela avenida Orlando Rodrigues da Cunha, o que 
permite o seu funcionamento independente da sede.

Neste período, o consultório odontológico está 
funcionando para atendimento aos casos de urgên-
cia. “Esperamos que, em breve, possamos retomar 
o nosso funcionamento normal, recebendo todos os 
profissionais da categoria. Por enquanto, precisamos 
seguir as medidas impostas pelo decreto municipal”, 
finaliza Lutério.

Diretoria pede que categoria continue 
com medidas de prevenção

A diretoria do Sindicato dos Rodoviários faz um 
apelo para que os profissionais e seus familiares per-
maneçam com as medidas de prevenção ao corona-
vírus. “A vacina chegou, mas infelizmente não está 
disponível para todos. Ainda não temos previsão de 
quando a maioria da população estará imunizada. 
Por isso, no momento o que podemos fazer é nos 
proteger para salvar vidas”, comenta o presidente Lu-
tério Antônio Alves. Ele destaca que estamos vivendo 
o pior momento da pandemia e o Brasil alcançou a 
triste marca de mais de 300 mil vidas perdidas para a 
Covid-19. “É alarmante o que estamos vivendo. Hoje 

a doença atingiu todas as famílias. Todo mundo per-
deu um familiar, um amigo, um vizinho ou conhece 
alguém nesta situação. Perdemos muitos amigos mo-
toristas também”, lamenta.

O Sindicato pede que a categoria continue utili-
zando máscara e mantendo as medidas de higiene 
para evitar a contaminação. O isolamento social tam-
bém é necessário neste momento. “Só saiam de casa 
se realmente for necessário, vamos evitar aglomera-
ção. Todos nós estamos sofrendo, mas precisamos 
nos esforçar muito para vencer esta pandemia. Pela 
vida, vale qualquer sacrifício”, finaliza. 
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Usina Uberaba fecha acordo com 6,22% de reajuste
Boa notícia para os trabalhadores da Usina Ubera-

ba. A empresa, que tem data-base no mês de março, 
fechou a negociação com um reajuste de 6,22% no sa-
lário e de 25% no ticket alimentação. As demais cláu-
sulas do acordo anterior foram mantidas.

“A empresa encaminhou a proposta e rapidamen-
te agendamos a assembleia com os trabalhadores, 
que foi realizada virtualmente por meio de grupos de 

WhatsApp, em respeito às normas de segurança em 
decorrência da pandemia. Os trabalhadores aceita-
ram a proposta e foi uma grata surpresa o fechamen-
to deste acordo, com ganho para a categoria”, explica 
o presidente Lutério Alves.

A negociação foi finalizada no dia 24 de março e os 
funcionários já receberão o próximo pagamento com 
reajuste.
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O aniversariante sorteado neste mês foi José Antô-
nio Lacerda Pereira, motorista da empresa de trans-
porte Líder. Ele recebeu o seu brinde especial, entre-
gue pelo presidente Lutério Alves.

SORTEADO DO MÊS

Brinde do Motorista
O Sindicato dos Rodoviários continua com a en-

trega das bolsas de viagem em comemoração ao 
Dia do Motorista. Lembrando que a distribuição foi 
antecipada neste ano, diante do pedido dos asso-
ciados. “Muitos já queriam utilizar o brinde, então 
iniciamos a entrega no mês de março e vamos se-
guir até julho, nas comemorações do nosso dia”, ex-
plica o presidente Lutério Alves.

Todos os associados têm direito ao benefício. A 
retirada deve ser feita na sede do Sindicato, das 8h 
às 11h e das 13h às 17h. “Neste período de onda 
roxa, nós também fazemos a entrega no portão 
para quem quiser buscar”, finaliza.

Alexandre Moreira fazenda a entrega do 
brinde ao associado Eli Onesimo de Lima
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A diretoria do Sindicato dos Rodoviários informa que 
a negociação do setor de transporte de passageiros está 
suspensa em decorrência da onda roxa no estado de Mi-
nas Gerais. De acordo com o presidente, a reunião com 
o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros 
(SINDPAS) não ocorre há duas semanas. 

“A data-base está garantida, mas precisamos aguardar 
a fl exibilização da onda roxa para retomar as rodadas de 
negociação”, explica o presidente Lutério Alves.

Negociação do transporte de 
passageiros está suspensa
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Plano de saúde é tema de reunião
No dia 11 de março foi realizada uma reunião na 

sede da Fettrominas para tratar das mudanças no 
plano de saúde. O encontro contou com a participa-
ção de representantes dos sindicatos do Triângulo 
Mineiro, operadora e Fettrominas.

“Recentemente a operadora RN Saúde, que nos 
atendia há mais de 15 anos, foi vendida para o gru-
po Hapvida. No início, toda mudança é complicada, 
mas agora as coisas já estão entrando nos eixos. Hoje 
a operadora atende Uberaba e Araxá, mas pretende 
investir em todo o Triângulo Mineiro”, comenta o pre-
sidente do Sindicato dos Rodoviários.

O que o Judiciário deve aprender com a pandemia
A pandemia de Covid-19 e as medidas de isolamento so-

cial fi zeram com que as organizações abrissem mão daquilo 
que restava de apego ao presencial e ao físico. Com o Judi-
ciário não foi diferente. O teletrabalho, que já era autorizado 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), porém com aplicação 
ainda módica, tornou-se a regra. Atendimentos ao público, 
audiências de conciliação e instrução e sessões de julgamen-
to passaram a ser realizados com o uso das ferramentas de 
videoconferência. Os tribunais que ainda possuíam acervo 
de processos em papel partiram para uma acelerada política 
de informatização. Alvarás, ofícios e mandados foram subs-
tituídos por mensagens eletrônicas instantâneas. 

Em relação à pandemia, o cenário atual persiste extrema-
mente preocupante. Contudo, a expectativa é que, confi rma-
da a efi cácia das vacinas, as condições sanitárias caminhem 
ao longo do ano para uma situação de gradativo controle, 
permitindo a defi nitiva retomada das atividades em todos os 
setores, com segurança e liberdade. 

Por outro lado, com o retorno a uma realidade mais pró-
xima daquilo que conhecíamos como “normalidade”, é preci-
so estar atento ao risco de que as instituições, inclusive o Ju-
diciário, caiam na tentação de voltarem ao que eram antes. 
Que desperdício seria! Abrir mão do aprendizado conquista-
do ao longo desse período extremamente árduo e continuar 
a fazer tudo como antigamente seria um tremendo erro.

A refl exão que se lança, portanto, é a seguinte: o que a 
Justiça brasileira poderia extrair de lição durante um ano tão 
anormal e desafi ador como 2020? Que estratégias, práticas 
e tecnologias utilizadas para superar as difi culdades pode-
riam ser incorporadas na rotina judiciária daqui por diante?

Começo pelo teletrabalho. Mesmo com os fóruns e tri-
bunais praticamente fechados, a Justiça não parou. A pande-
mia demonstrou que quase todos os serviços poderiam ser 
prestados a distância, sem necessidade de intermediação 
presencial de seus agentes. Em alguns aspectos, o serviço 
até melhorou e se tornou mais cômodo aos usuários. 

A redução das despesas com água, energia, limpeza, ma-
nutenção predial, vigilância, etc, foi um alívio para os gesto-
res em um contexto de gravíssima crise fi scal. É claro que 
o teletrabalho também apresenta suas difi culdades e desa-
fi os. É preciso que o atendimento ao público, na modalidade 
virtual, se dê com efi ciência, de forma a satisfazer o usuário. 
Os tribunais devem regular o assunto, estabelecendo os ca-
nais de contato e os prazos máximos para os cidadãos e os 
profi ssionais da área jurídica serem atendidos. Por fi m, não 
se pode esquecer o problema da exclusão digital. No Brasil, 
as portas do mundo virtual ainda não estão abertas a todos. 

Gilmar José Raimundo
Assessor Jurídico do STTRUR

Uma das reuniões realizadas na sede da Fettrominas Lutério Alves esteve presente na reunião em BH


