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O Sindicato dos Rodoviários deu início às primei-
ras negociações de 2022. O presidente Lutério Antônio 
Alves explica que a expectativa é trabalhar para recu-
perar as perdas dos últimos dois anos. “Vamos tentar 
reverter pelo menos uma parte do que perdemos com 
a pandemia. Mais do que nunca, precisamos do traba-
lhador do nosso lado, participando das assembleias”, 
destaca o presidente.

A primeira negociação do ano é com o setor de 
Asseio e Conservação, que tem data-base em janeiro. 
De acordo com Lutério, a pauta de reivindicações foi 
encaminhada no mês passado, e agora a categoria 
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aguarda a proposta patronal.
As discussões para a negociação do setor de pas-

sageiros também já começaram. No dia 26 de janeiro, 
a Federação dos Trabalhadores de Transporte Rodo-
viário de Minas Gerais (Fettrominas) convocou os sin-
dicatos para elaboração de uma pauta unificada para 
o setor. Agora, o documento será encaminhado ao 
SINDPAS, entidade que representa as empresas de 
transporte de passageiros no estado. 

“Este foi o primeiro passo para a negociação desta 
importante categoria”, completou Lutério. A data-base 
do setor é no mês de março.

O associado Rafael Brito dos Santos retirou os kits para os seus filhos Lucas e Felipe Henrique. 
A entrega foi feita pelo presidente do Sindicato, Lutério Alves.

O Sindicato dos Rodoviários iniciou no dia 10 de 
janeiro a entrega do kit de material escolar para os 
associados. A retirada pode ser feita de segunda a 
sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

“Muitos associados estão vindo à nossa sede bus-
car o kit para os seus filhos. Mais uma vez proporcio-
namos este benefício, que é uma forma de contribuir 
com os pais, diante da quantidade de compromissos 

Entrega do kit de material escolar já começou
financeiros que as famílias têm no início do ano. Pe-
dimos àqueles que ainda não vieram, que possam vir 
retirar o material”, explica o presidente Lutério Alves. 
Tem direito ao benefício, os associados que têm fi-
lhos que estejam cursando até o ensino fundamen-
tal. 

O kit é composto por quatro cadernos, lápis, bor-
racha, régua, lápis de cor, canetas e apontador.
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A pandemia da covid-19 não acabou

“Os cuidados para a prevenção à covid-19 devem 
continuar. Infelizmente, a pandemia não acabou. 
Quando a gente achou que tinha vencido este vírus, 
ele voltou com tudo, aumentando o número de casos 
com a variante ômicron”. O alerta é do presidente do 
Sindicato dos Rodoviários, Lutério Antônio Alves.

Ele ressalta a importância da vacinação e pede que 
aqueles que ainda não se imunizaram, que busquem 
uma unidade de saúde o quanto antes. “Nesta nova 

onda de contaminações, ficou comprovada a eficiên-
cia da vacina, que reduziu drasticamente o número de 
internações, de casos graves e de óbitos”, completa.

O presidente destaca a importância de permane-
cer com as medidas preventivas, como o uso de más-
caras e o distanciamento social. “O momento é de cau-
tela. Temos que continuar nos protegendo para não 
retomar a quantidade absurda de óbitos que tivemos 
diariamente no ano passado”, finaliza.



03   |   O RODOVIÁRIO   Janeiro/2022

O aniversariante sorteado neste 
mês foi Cristiano Lourenço Silva, mo-
torista da Real Expresso. Ele recebeu o 
seu brinde especial na sede do Sindica-
to, entregue pelo vice-presidente Luci-
nei Antônio Alves.

SORTEADO DO MÊS

Chuvas causam transtornos nas rodovias mineiras
Minas Gerais chegou a ter 130 pontos de interdi-

ções nas rodovias que cortam o estado neste mês. Os 
transtornos começaram ainda na primeira quinzena 
de janeiro devido às chuvas que atingiram os municí-
pios mineiros. Os dados de interdições são atualiza-
dos em tempo real pela Polícia Militar Rodoviária.

As regiões central e oeste do estado concentraram 
o maior número de bloqueios causados por desliza-
mentos de terra, quedas de barreira, árvores ou pe-
dras nas pistas, buracos e outras consequências das 
chuvas e de seus reflexos, como a cheia de rios.

As autoridades chegaram a recomendar que as 
pessoas só utilizem as rodovias mineiras em caso de 
extrema necessidade. E, se pegarem a estrada, diri-

jam com extrema atenção às condições da pista.
O inspetor Aristides Júnior, da Polícia Rodoviária 

Federal, explica que o maior desafio é tentar resolver 
tanta interdição surgindo ao mesmo tempo, em uma 
malha viária tão importante - a maior do país.

“Muitos motoristas utilizam as rodovias de Minas 
como um caminho de passagem. A partir do momento 
que essas rodovias ficam interditadas, esses motoris-
tas passam a ter problemas. Nós já temos um aumen-
to no movimento de veículos no mês de janeiro. Aliado 
a isso, a grande intensidade de chuvas, a grande quan-
tidade de problemas, aos motoristas sendo pegos de 
surpresa. Um somatório de fatores que ocasionou 
grandes transtornos para todos”, ressalta.

Atendimento no Sindicato
A diretoria do Sindicato dos Rodoviários infor-

ma que o atendimento na sede foi retomado no 
dia 03 de janeiro, após o recesso de final de ano. 
O consultório odontológico, o departamento jurí-
dico e o salão de cabeleireiro (foto) estão funcio-
nando normalmente.

Os trabalhadores que se associarem, no ato da 
filiação já terão direito ao kit de material escolar 
para os filhos e ainda liberação do corte de cabelo 
gratuito e os demais serviços oferecidos.
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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

Expediente:
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Como se dará a aposentadoria 
por tempo de contribuição em 2022? 

A aposentadoria por tempo de contribuição foi 
extinta após a chegada da Reforma da Previdência 
(13/11/2019). Agora, só é possível ter acesso a esse 
tipo de benefício por meio das regras de transição. 

Para saber como funcionam as regras de aposen-
tadoria, veja abaixo: 

Regra dos pontos: Aqui será necessário que o 
segurado tenha uma pontuação mínima. Ela será o 
resultado da soma do tempo de contribuição com a 
idade. 

Cada ano de contribuição equivale a um ponto e 
cada ano vivido também conta como um ponto. 

Requisitos necessários para se aposentar em 2022: 
Mulher: 89 pontos. 
Homem: 99 pontos.
 
Regra do pedágio de 50%: Esta regra de transi-

ção só vale para os segurados que faltavam menos de 
dois anos para a aposentadoria no dia 13 de novem-
bro de 2019, data em que passou a vigorar a reforma. 
Requisitos: 

Mulher: mínimo de 28 anos de contribuição até a 
vigência da reforma, mais 50% do tempo que faltava 
na data que a reforma entrou em vigor para atingir 30 
anos de contribuição. 

Homem: mínimo de 33 anos de contribuição até a 
vigência da reforma, mais 50% do tempo que faltava 
na data que a reforma entrou em vigor para atingir 35 
anos de contribuição. 

Regra idade mais tempo de contribuição: Para 
se aposentar por essa regra será necessário: 

Mulher: ter 30 anos de contribuição mais 57 anos 
e seis meses de idade. 

Homem: ter 35 anos de contribuição mais 62 anos 
e seis meses de idade. 

Regras pedágio 100%: Esta regra beneficia tanto 
mulheres quanto homens. Mas ela é voltada para mu-
lheres com 57 anos ou mais e homens com 60 anos 
ou mais. 

Será cobrado um pedágio de 100% do tempo que 
faltava para o segurado se aposentar pelo INSS antes 
da reforma. Requisitos necessários: 

Mulher: 57 anos e 6 meses mais 100% do tempo 
que faltava na data que a reforma entrou em vigor 
para atingir 30 anos de contribuição. 

Homem: 60 anos e 6 meses mais 100% do tem-
po que faltava na data que a reforma entrou em vigor 
para atingir 30 anos de contribuição. 

Fique atento às novas regras de aposentadoria 
em 2022 para dar entrada no seu benefício do INSS e, 
sempre que necessitar, contrate um advogado de sua 
confiança. 

O STTRUR disponibiliza o seu Departamento Jurídi-
co para prestar atendimento ao trabalhador da classe 
em assuntos de natureza trabalhista e previdenciária. 

Gilmar José Raimundo

Assessor Jurídico do STTRUR


