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A diretoria do Sindicato dos Rodoviários está 
trabalhando ativamente nas negociações salariais 
deste ano, especialmente as que têm data-base no 
mês de março. “Depois de dois anos de pandemia, 
estamos com uma boa expectativa e lutando para 
que o trabalhador consiga recuperar parte das per-
das deste período. Mais do que nunca, precisamos 
da categoria ao nosso lado, participando das assem-
bleias e mostrando a nossa união”, disse o presiden-
te do Sindicato, Lutério Antônio Alves.

Uma delas é a negociação do setor de transporte 
de passageiros, em que já foram promovidas qua-
tro reuniões, juntamente com o Sindicato patronal 
e a Fettrominas, mas o acordo permanece indefi-
nido. “Eles ofereceram apenas o índice da inflação, 
de 10,8%, para ser pago de forma parcelada. A ca-
tegoria não aceitou e agora estamos conversando 
para tentar melhorar esta proposta”, explicou Luté-
rio. Uma das reuniões com o Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Passageiros de Minas Gerais 
(SINDPAS), no dia 16 de março, contou com as pre-
senças do presidente Lutério e do vice-presidente, 
Lucinei Alves. Na região, duas empresas seguem a 
convenção estadual: Gontijo e Expresso União. 

Já na negociação do setor de transporte de car-
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gas, a categoria aprovou uma pauta unificada du-
rante reunião com representantes de 40 sindicatos 
rodoviários de Minas Gerais. Os trabalhadores que-
rem um reajuste de 10% para reposição das perdas, 
mais o índice de inflação, totalizando cerca de 20% 
de reajuste. “Sabemos que é difícil, mas nada é im-
possível. Estamos lutando para chegar a um bom 
acordo para a categoria. A pauta já foi encaminhada 
aos sindicatos que representam as empresas do se-
tor”, comentou o presidente. A assembleia foi reali-
zada no dia 23 de março e contou com as presenças 
de Lutério e do conselheiro fiscal Anabi Borges Me-
deiros.

Usina Uberaba – A diretoria também está tra-
balhando no acordo de mais uma empresa que tem 
data-base em março, a Usina Uberaba. “Fizemos 
uma reunião e prorrogamos a data-base por mais 
30 dias, pois entendemos que não teria tempo hábil 
para fechar a negociação. Esta prorrogação é ape-
nas para que tenhamos o prazo necessário para fi-
nalizar”, explicou o presidente Lutério Alves. 

De acordo com ele, na reunião agendada para o 
dia 30 de março, a diretoria da empresa se compro-
meteu a apresentar uma proposta. 

Reunião com o SINDPAS realizada na sede da empresa Expresso Gardênia, em Belo Horizonte

Assembleia do setor de cargas reuniu representantes de 40 sindicatos no Espaço Gutierrez, na capital
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Começam as negociações de empresas 
com data-base em abril e maio

O Sindicato dos Rodoviários deu início às tratati-
vas com as empresas que têm data-base nos meses 
de abril e maio. No dia 28 de março, foi realizada uma 
assembleia com os trabalhadores da Real Expresso e 
Rápido Federal, na sede da entidade, com as presenças 
do presidente Lutério Alves e do tesoureiro Márcio José 
dos Reis. 

Na ocasião foi aprovada uma pauta de reivindica-
ções com aplicação do índice de inflação do período e 
reposição de 10%, o que resultaria em um reajuste sa-
larial de 20%, aproximadamente. “A nossa expectativa 
é recuperar, pelo menos em parte, o poder de compra 
do trabalhador, que perdeu muito nos últimos anos. O 
momento para a categoria buscar melhorias é agora, 
com apoio do Sindicato”, ressaltou o presidente Luté-
rio.

De acordo ele, a partir do dia 10 de abril, as em-
presas que têm data-base neste mês serão chamadas 
para negociação. Este é o caso de algumas do setor de 
fretamento, como a Expresso Triangulino e a Viação 
Cruz de Malta. “As empresas do grupo Líder tiveram a 

sua data-base alterada para outubro, por isso vamos 
aguardar o segundo semestre para iniciar a negociação 
novamente”, finalizou.
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O aniversariante sorteado neste 
mês foi Vilmar José dos Reis, motorista 
da Real Expresso. Ele compareceu ao 
Sindicato e recebeu o seu brinde, en-
tregue pelo tesoureiro Márcio José dos 
Reis.

SORTEADO DO MÊS

Mais de 600 kits de material 
escolar foram entregues

Desde o início do ano, o Sindicato dos Rodoviários 
fez a entrega de mais de 600 kits de material escolar, 
contemplando 90% dos associados que têm direito 
ao benefício. “Esta distribuição dos kits sempre é um 
sucesso aqui na sede. Uma contribuição que fazemos 
todos os anos, para auxiliar as famílias que têm filhos 
cursando até o ensino fundamental”, explica o presi-
dente Lutério Alves.

Ele ressalta que aqueles que têm direito ao ma-
terial escolar e não fizeram a retirada, ainda podem 
comparecer à sede do Sindicato. O kit é composto 
por quatro cadernos, lápis, borracha, régua, lápis de 
cor, canetas e apontador. A entrega é feita de segun-
da a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Medidas preventivas 
continuam na sede

O motorista aposentado Armando 
Gonçalves de Almeida, sorteado em fe-
vereiro, buscou o seu brinde, entregue 
pelo presidente Lutério Alves. Por mo-
tivo de saúde, Armando não conseguiu 
receber no último mês.

O Sindicato dos Rodoviários informa que continua 
mantendo todas as medidas de prevenção à covid-19 
em suas atividades. Permanece obrigatório o uso de 
máscara de proteção na sede da entidade, incluindo 
o salão de cabeleireiro. O local também disponibiliza 
álcool em gel para todos os visitantes.

“Felizmente, estamos presenciando um momento 
melhor, com a diminuição do número de casos, mas 
o Sindicato permanece com todos os cuidados. Faze-
mos um apelo para que todos fiquem atentos à data 
da dose de reforço, e quem ainda não se vacinou que 
busque um posto de saúde o mais rápido possível. É a 
única forma de ficarmos protegidos”, comentou o pre-
sidente Lutério Alves.
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Revisão da Vida Toda no benefício de aposentadoria
Quando todos já comemorávamos o julgamento 

favorável da “revisão da vida toda”, no apagar das lu-
zes do último dia da sessão virtual, o ministro Nunes 
Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez um 
pedido de destaque para levar o caso a novo julga-
mento.

A seguir explico porque essa manobra do ministro 
pode significar o fim da “revisão da vida toda”.

Pedido de destaque, o que isso significa? O cha-
mado pedido de destaque é a solicitação de um mi-
nistro para que o processo seja retirado do plenário 
virtual para julgamento no plenário físico. Nesta situa-
ção a votação é zerada! Ou seja, o julgamento começa 
do início.

A previsão do pedido de destaque tem o objeti-
vo de permitir que um ministro leve o tema em jul-
gamento para o debate presencial, pois no plenário 
virtual não há “debates”, cada ministro apenas anexa 
o seu voto ao processo.

Mudança na votação da “revisão da vida toda” 

A grande polêmica no pedido de destaque do mi-
nistro Nunes Marques está no fato de que houve uma 
troca recente de ministros na Suprema Corte. Saiu o 
ministro Marco Aurélio, que votou a favor da revisão, 
e entrou o ministro André Mendonça, ex-AGU. Lem-
brando que o placar anterior havia sido de 6 x 5! Isto é, 
uma única alteração de voto pode mudar o resultado 
do julgamento.

Nesse sentido, entre outras questões, o fato de o 
ministro André Mendonça ser ex-AGU e ter passado 
anos defendendo interesses da União, torna seu voto 
de certa forma previsível. Em resumo, trocou-se um 
voto certo por um muito “duvidoso”.

Existem rumores de que os ministros que votaram 
a favor da tese estariam articulando uma questão de 

ordem para manter o voto do ministro Marco Aurélio, 
e nesse cenário, a tendência do placar favorável aos 
segurados continuaria a mesma.

Mesmo no cenário de essa suposta questão de or-
dem não ir para frente, temos a possibilidade de algum 
dos outros ministros que votaram contra a tese mudar 
o seu voto. O próprio fato de o pedido de destaque 
do ministro Nunes Marques ter uma clara intenção de 
manipulação da votação pode induzir os ministros a 
repensarem seus votos.

Assim, é o momento de nos abraçarmos àquela 
antiga expressão: a esperança é a última que morre! 
Infelizmente, não temos prazos para a realização da 
sessão presencial. Dependemos que o ministro Fux, 
atual presidente da Corte, paute o processo para jul-
gamento. A inclusão em pauta pode ocorrer de forma 
breve ou levar anos. 

Então, estou ciente que o tema dessa publicação 
não foi animador para os segurados, mas reitero o 
sentimento de esperança e entrem em contato com 
um advogado especialista na área para melhor orien-
tar o aposentado.

Gilmar José Raimundo

Assessor Jurídico do STTRUR


