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Nova diretoria participa de Simpósio Sindical

O Sindicato dos Rodoviários promoveu o 1º Simpósio Sindical para os diretores eleitos, no dia 04 de
dezembro. O objetivo foi prepará-los para os novos
desafios e levar conhecimento sobre a gestão e funcionamento da entidade. “Nossa intenção foi proporcionar uma capacitação básica sobre o papel de dirigente sindical e, assim, qualificar os nossos diretores
e melhorar a qualidade da nossa representação. Muitos diretores ficam na base, no dia a dia junto com o
trabalhador, e passam a ser uma referência para os
colegas de trabalho dentro da empresa. Eles precisam
estar preparados para atuar como um representante
da categoria, ouvindo as reivindicações, tirando as dúvidas e buscando atender as demandas”, explicou o
presidente Lutério Alves.
O Simpósio contou com a participação do presidente da Federação dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Minas Gerais (Fettrominas), Erivaldo
Ademi, que fez a abertura do evento e apresentou a
nova diretoria do Sindicato. O presidente do Sindicato
de Ouro Preto e diretor social da Fettrominas, Wanderson Epfânio, falou sobre a dinâmica sindical e também
foi o responsável pela entrega das carteirinhas aos
diretores. Os advogados da Fettrominas, Bruno Prudente e Wesley Ademi abordaram os temas “Conceitos

básicos do direito do trabalho para atuação sindical” e
“Reforma trabalhista – uma onda de retrocesso”, respectivamente. Já o advogado do Sindicato, Gilmar José
Raimundo, falou sobre a reforma previdenciária.
“As palestras trouxeram temas atuais aos diretores,
que tiveram a oportunidade de debater e esclarecer
as dúvidas. O evento superou a nossa expectativa e foi
muito elogiado pelos participantes. Inclusive, a Federação quer levar o nosso Simpósio como um exemplo
para os demais sindicatos”, destacou Lutério. O evento também contou com a presença do deputado estadual Heli Grilo, que votou favorável pela derrubada
do veto do governador Romeu Zema ao Projeto de Lei
1155/15, que trata da regulamentação do transporte
de fretamento. “O presidente da Federação e nossa
diretoria agradecem a ele por ter defendido a categoria nesta votação, evitando prejuízos ao trabalhador
e perda de empregos no setor. Nos sentimos muito
orgulhosos de ser bem representados na Assembleia
Legislativa”, completou o presidente.
Ao final das quatro horas de Simpósio, os diretores
participaram de uma confraternização de fechamento
de ano. “Este é o primeiro passo da nova diretoria. Vamos, juntos, fazer um bom mandato, como os trabalhadores merecem”, finalizou Lutério.

Simpósio reuniu os diretores eleitos para
o mandato 2021/2025 do Sindicato

Evento contou com a presença do
deputado estadual Heli Grilo
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SORTEADO DO MÊS
O aniversariante sorteado neste
mês foi Wilson Rodrigues, motorista da
Usina Uberaba. O Sindicato vai providenciar o envio do brinde ao associado, que mora em Nova Ponte.
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Sindicato garante kit de
material escolar para 2022

Recesso

Em virtude das festas de final de ano, a sede
do Sindicato dos Rodoviários estará fechada para
atendimento ao público entre os dias 24 de dezembro a 02 de janeiro. As atividades serão retomadas
no dia 03 de janeiro (segunda-feira).
A diretoria informa que, diante de qualquer necessidade durante o período de recesso, os associados podem entrar em contato pelos telefones
98803-5024 (Lutério) ou 98823-1052 (Márcio), por
meio de mensagens de WhatsApp.

O Sindicato dos Rodoviários vai iniciar o ano garantindo a entrega do kit de material escolar para os associados. “Mais uma vez, vamos proporcionar este benefício, com produtos de qualidade para os estudantes. A
entrega do kit é uma forma de contribuir com os pais,
diante da quantidade de compromissos financeiros que
as famílias têm no início do ano”, comenta o presidente
Lutério Alves.
A distribuição começa no dia 10 de janeiro e a retirada deve ser feita de segunda a sexta, das 8h às 11h e
das 13h às 17h. O benefício é concedido aos associados
que têm filhos que estejam cursando até o ensino fundamental. O kit é composto por quatro cadernos, lápis,
borracha, régua, lápis de cor, canetas e apontador.

Marcação britânica retira validade dos cartões
de ponto apresentados por construtora
A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho
rejeitou o recurso da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. contra a condenação ao pagamento de
diferenças de horas extras para um carpinteiro de Porto Velho (RO). A construtora tentava comprovar que a
sobrejornada não existiu, apresentando os controles
de ponto, mas os documentos foram invalidados por
mostrarem marcações uniformes dos horários de entrada e saída do empregado.
O carpinteiro disse, na reclamação trabalhista,
que, apesar de a empresa ter anexado ao processo os
controles de ponto, ele apenas os assinava, “as horas
eram anotadas pelo encarregado”, explicou. Na ação,
ele pediu o pagamento como extras das horas superiores à 8ª diária e à 44ª semanal, em relação aos quatro meses de contrato.
Por sua vez, a Camargo Corrêa garantiu que o trabalho em sobrejornada foi devidamente registrado e
pago ao carpinteiro. Quanto à anotação uniforme dos
horários de entrada e saída do trabalhador, a construtora argumentou que a constatação da regularidade
não poderia servir para pressupor uma ilegalidade,

sob pena de violação do princípio da boa-fé.
A 2ª Vara do Trabalho de Abaetetuba (PA) invalidou
os documentos apresentados pela construtora. “As
anotações são inteligentemente britânicas, sempre
ocorrendo nos exatos minutos redondos, seja na entrada, seja na saída”, diz a sentença, que observa ainda
que seria “pouco crível que, no curso de quase quatro
meses de contrato, o empregado tivesse anotado tal
jornada com tamanha precisão”. A sentença foi mantida pelo TRT da 8ª Região (PA/AP), o que fez a empresa
recorrer ao TST.
Todavia, o relator do recurso de revista da construtora, ministro Evandro Valadão, lembrou que, pela
Súmula 338/TST, consideram-se inválidos, como meio
de provas, cartões de ponto com horários de entrada e saída uniformes em relação às horas extras.
Nesse caso, cabe à empresa comprovar a veracidade
dos controles, o que, segundo ele, não foi feito pela
construtora. Diante disso, acrescentou, vale a jornada
apresentada pelo empregado na petição inicial.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social - Tribunal Superior do Trabalho
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Eleitos recebem carteira de diretor do Sindicato

Os eleitos para compor a diretoria do Sindicato
dos Rodoviários, no quadriênio 2021/2025, receberam
suas respectivas carteirinhas de diretores da entidade.
A entrega foi feita durante o 1º Simpósio Sindical, promovido no dia 04 de dezembro.

“A carteirinha é uma forma deles se identificarem
nas empresas e também nos eventos, como representantes do Sindicato”, explica o presidente Lutério Alves.
Confira como foi a entrega para os 18 diretores
eleitos.

Presidente:
Lutério Antônio Alves

Vice-presidente:
Lucinei Antônio Alves

Secretário:
José Wilson Pereira

2º secretário
Wellington Aguinaldo Campanha

Tesoureiro:
Márcio José dos Reis

2º Tesoureiro:
Dionésio Fernandes Maia

Diretor:
Marcelo Henrique Silva

Diretor:
Raul Vander de Souza

Diretor:
André Luiz Alves

Diretor:
Adevanio José da Silva

Diretor:
Adriano Rangel Ferreira

Diretor:
Otoniel Venâncio da Silva

Membro do Conselho Fiscal:
Anabi Borges Medeiros

Membro do Conselho Fiscal:
Antônio Carlos Monteiro dos Santos

Membro do Conselho Fiscal:
Jorge Belmiro de Carvalho

Membro do Conselho Fiscal:
Vantuwilson Alves de Oliveira

Membro do Conselho Fiscal:
Gilson Freitas da Silva

Membro do Conselho Fiscal:
José Geraldo de Oliveira Natale

Diretoria do STTRUR:

Presidente: Lutério Antônio Alves
Vice-Presidente: Lucinei Antônio Alves
1º Secretário: José Wilson Pereira
2º Secretário: Wellington Aguinaldo Campanha
1º Tesoureiro: Márcio José dos Reis
2º Tesoureiro: Dionésio Fernandes Maia
Diretoria/Suplentes:
Marcelo Henrique Silva
Raul Vander de Souza
André Luiz Alves
Adevanio José da Silva
Adriano Rangel Ferreira
Otoniel Venâncio da Silva

Conselho Fiscal/ Efetivos:
Anabi Borges Medeiros
Antônio Carlos Monteiro dos Santos
Jorge Belmiro de Carvalho
Conselho Fiscal/ Suplentes:
Vantuwilson Alves de Oliveira
Gilson Freitas da Silva
José Geraldo de Oliveira Natale
Delegados Rep. Junto à Federação/ Efetivos:
Lutério Antônio Alves
Márcio José dos Reis
Delegados Rep. Junto à Federação/ Suplentes:
Lucinei Antônio Alves
José Wilson Pereira
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