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Informativo do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e Região

A diretoria do Sindicato dos Rodoviários come-
mora o fechamento de vários acordos neste mês. 
“Estamos avançando nas negociações, seguindo 
nosso cronograma anual. Nos casos em que a finali-
zação ocorre depois da data-base, nós conseguimos 
a garantia do pagamento retroativo pelas empre-
sas”, explica o presidente Lutério Alves.

Neste mês, foi finalizada a convenção estadual 
do setor de Passageiros, que tem data-base em 
março, e que engloba todas as empresas que não 
têm acordo assinado com o Sindicato. A convenção 
contempla um reajuste de 6% em março e mais 6% 
no mês de setembro, no salário e nas demais cláu-
sulas econômicas. Em Uberaba, as empresas Gontijo 
e Expresso União seguem esta convenção. “Apesar 
de parcelar, reconhecemos que o índice ainda ficou 
1,2% acima da inflação no período. A convenção es-
tadual é uma garantia também para os trabalhado-
res de outras empresas, caso não fechem acordo 
diretamente com o Sindicato”, destaca Lutério.

Também com data-base em março, foi finalizado 
o acordo com a Usina Uberaba. A negociação re-
sultou em 10,8% de reajuste no salário e 15% no 
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ticket alimentação. O pagamento retroativo já foi 
feito pela empresa. Neste mês, o Sindicato ainda fi-
nalizou o acordo com o setor de Asseio e Conserva-
ção, que tem data-base em janeiro, com 10,16% de 
reajuste no salário e no ticket alimentação.

Data-base em abril - Outro acordo finalizado 
foi com a empresa Cruz de Malta, do setor de Freta-
mento e Turismo, com data-base em abril. Foi con-
cedido um reajuste de 11,73% no salário, no ticket 
alimentação e na diária de viagem. “Também conse-
guimos a inclusão do jantar na diária de viagem do 
dia de retorno do motorista. Uma conquista para os 
funcionários da empresa”, completa o presidente.

Ainda não foram definidas as negociações das 
empresas Triangulino e Viação Platina.

Data-base em maio – O Sindicato dos Rodoviá-
rios já iniciou as negociações com as empresas Real 
Expresso e Rápido Federal, que tem data-base em 
maio. A pauta de reivindicações foi definida em as-
sembleia com os trabalhadores e encaminhada às 
empresas.

Fechamento do acordo com a empresa Cruz de Malta

Uma das rodadas de negociação com o SINDPAS, em Belo Horizonte
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Vice-presidente tem dedicação exclusiva no Sindicato
O Sindicato dos Rodoviários agora tem mais um 

diretor com dedicação em tempo integral às ativida-
des na entidade. Desde o início de abril, o vice-pre-
sidente Lucinei Antônio Alves foi liberado pela em-
presa Líder Fretamento para atuação exclusiva no 
Sindicato. 

“A expectativa é grande. Desta forma, vou poder 
contribuir mais com a entidade e no atendimento às 
demandas dos trabalhadores, que são várias. Com a 
presença constante aqui, também fico inteirado de 
tudo que acontece, auxiliando o presidente nas di-
versas atividades que temos”, disse o vice-presidente 
Lucinei Alves.

O presidente do Sindicato, Lutério Alves, come-
morou a liberação e disse que o trabalho do vice-pre-
sidente vem para somar forças em prol do associado. 
“Nossa intenção é sempre melhorar a qualidade do 
nosso atendimento e prestação de serviço. Com mais 
um diretor aqui, vamos servir melhor ao associado. 
Além disso, agora ele acompanha todas as atividades 
e fica mais apto a assumir a presidência interinamen-
te, se necessário”, disse Lutério.

Vice-presidente Lucinei Alves agora se 
dedica em tempo integral ao Sindicato



O presidente do Sindicato dos Rodoviários, Lutério 
Alves, participou de matéria da TV Integração, exibida 
no dia 31 de março, sobre a situação da BR 262. Gran-
des obras de melhorias na rodovia, como a duplicação 
de trechos da pista, estão suspensas até a devolução 
da concessão ao governo federal.

Lutério falou sobre o não cumprimento da dupli-
cação pela concessionária, as falhas na manutenção 
da rodovia e a necessidade urgente de investimentos. 
“Ficamos decepcionados com a 262. Foi anunciado o 
investimento por parte da concessionária, mas muito 
pouco foi feito”, afirmou.
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Presidente fala da situação da 
BR 262 em entrevista

SORTEADO DO MÊS

Rodoborges lança programa 
para formação de motoristas

A empresa Rodoborges lançou um programa para 
formação de motoristas profissionais. O Motorista 
Profissa RB vai oferecer capacitação profissional atra-
vés de aprendizado teórico e prático, aos candidatos 
habilitados na categoria E.

A oportunidade é para quem tem habilitação na 
categoria E e interesse em aprender na prática como 
funciona o transporte rodoviário de cargas.

Os interessados devem enviar o currículo comple-
to para os e-mails:  instrutoroperacional@rodobor-
ges.com e oportunidades@rodoborges.com. Quem 
preferir, pode entregar o documento impresso na 
portaria da RB aos cuidados de Julimar.

A empresa entrará em contato com os candidatos 
que preencherem todos os pré-requisitos para parti-
cipar do programa.

Recuperação da MGC-497, entre 
Uberlândia e Prata

O sorteado neste mês foi José Eurípedes Cipriano, 
motorista da Expresso Itamarati. Ele compareceu ao 
Sindicato e recebeu o seu brinde especial, entregue 
pelo vice-presidente Lucinei Alves.

O Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem de Minas Gerais (DER-MG) iniciou recentemente 
as obras de recuperação da rodovia MGC-497, entre o 
entroncamento da BR-365/452, em Uberlândia, até o 
entroncamento da BR-153, no município de Prata, no 
Triângulo Mineiro.

Segundo o DER, a obra está na fase de fresagem, pri-
meira etapa para que a pista receba um novo pavimen-
to. As melhorias serão num trecho de 77,6 quilômetros 
e fazem parte do Provias, pacote de obras rodoviárias 
do Governo de Minas Gerais. Os investimentos são da 
ordem de R$ 42 milhões.

A intervenção trará melhorias no acesso aos mu-
nicípios e região, além de contribuir para alavancar a 
economia e gerar desenvolvimento e emprego.
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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:
“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

Dia do Trabalho: data deve ser para reflexão
“Consideramos o 1º de maio uma data de reflexão, 

diante dos inúmeros prejuízos que os trabalhadores 
tiveram nos últimos anos. Não temos muito o que co-
memorar”. O presidente do Sindicato dos Rodoviários, 
Lutério Alves, ressalta que a Reforma Trabalhista tirou 
muitos direitos do trabalhador e, se não bastasse, a 
Reforma da Previdência dificultou ainda mais a vida do 
brasileiro. 

Ele destaca que neste ano de eleições é preciso ficar 
atento e avaliar muito bem as propostas dos candida-
tos, na hora de escolher quem serão os representantes 
da população nas esferas estadual e federal. 

“De toda forma, parabenizamos todos os trabalha-
dores, independente da sua função. E deixamos um 
agradecimento especial à nossa categoria de motoris-
tas”, conclui.

O Dia do Trabalho, também conhecido como Dia do 
Trabalhador, é comemorado em 1º de maio. No Brasil 
e em vários países do mundo é um feriado nacional, 
dedicado a manifestações, passeatas, exposições e 
eventos reivindicatórios e de conscientização.

Aposentadoria por idade urbana: 
Entenda as novas regras após a Reforma

A aposentadoria por idade é concedida aos segu-
rados do INSS que atingiram determinada faixa etária, 
sendo um dos benefícios mais procurados hoje em dia.

Após a Reforma da Previdência esse tipo de apo-
sentadoria sofreu algumas mudanças, e vamos escla-
recer mais sobre elas agora. Veja:

Quem tem direito à aposentadoria por idade? 
Para quem começou a trabalhar antes da vigência 

da Reforma da Previdência e completou os requisitos 
até o dia 12/11/2019: Homem: 65 anos e 180 meses 
de carência. Mulher: 60 anos e 180 meses de carência.

Para quem começou a trabalhar antes a vigência 
da Reforma da Previdência, mas não completou os 
requisitos até o dia 12/11/2019, existe uma regra de 
transição: 

Homem: 65 anos e 15 anos de contribuição (não 

houve mudança).
Mulher: 61 anos e 15 anos de contribuição, a ida-

de aumenta 6 meses por ano, até atingir 62 anos em 
2023.

Para quem começou a trabalhar após a vigência da 
Reforma da Previdência:

Homem: 65 anos e 20 anos de contribuição (au-
mentou o tempo de recolhimento).

Mulher: 62 anos e 15 anos de contribuição (aumen-
tou a idade).

Além dos serviços prestados, o STTRUR disponibi-
liza ao associado o Departamento Jurídico para pres-
tar esclarecimentos na área do direito previdenciário. 
Compareça à sede e veja os benefícios/serviços oferta-
dos pelo STTRUR.

Gilmar José Raimundo

Assessor Jurídico do STTRUR


