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

A negociação salarial do setor de cargas em Ube-
raba e região está concluída. Em reunião realizada 
no dia 19 de setembro, na sede do Sindicato das Em-
presas de Transporte de Carga do Triângulo Mineiro 
(SETTRIM), em Uberlândia, ficou definido o reajuste de 
12,47% no salário, na ajuda alimentação e na diária de 
viagem até 31 de outubro. E a aplicação de novo rea-
juste nos benefícios a partir de 1º de novembro, pas-
sando a ajuda alimentação de R$ 17,00 para R$ 22,00 
e a diária de viagem de R$ 57,00 para R$ 65,00. Desta 
forma, o acordo ficará igual à convenção estadual.

As diferenças retroativas no salário serão pagas de 
forma parcelada, sendo: do mês de junho será quitado 
na folha de pagamento de outubro; do mês de julho 
será pago na folha de novembro; e a diferença refe-
rente ao mês de agosto será quitada em dezembro. 
Já as diferenças retroativas da ajuda alimentação e da 
diária de viagem serão acertadas em cota única, na fo-
lha de pagamento do mês de outubro. 

“Consideramos esta finalização da negociação uma 
vitória porque a classe patronal insistia em não conce-
der todo o reajuste nos benefícios. Nós não aceitamos 
ficar com um acordo diferente do restante do estado 
de Minas Gerais. Não aceitamos a imposição das em-
presas e lutamos até o fim. Inclusive, alguns trabalha-
dores já tinham procurado o sindicato querendo fazer 
uma mobilização, mas, felizmente, isso não foi preci-
so”, avaliam o presidente e o vice-presidente do Sin-
dicato dos Rodoviários, Lutério Alves e Lucinei Alves.

Eles destacam que, antes da finalização da nego-
ciação, foram realizadas quatro reuniões com o sindi-
cato patronal e uma audiência de conciliação com a 
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Superintendência Regional do Trabalho, no dia 22 de 
agosto. “O impasse existiu porque o sindicato patronal 
não queria conceder o mesmo reajuste da convenção 
para os benefícios. Agora, chegamos a este consenso 
para que os trabalhadores da nossa região tenham os 
mesmos direitos”, completou Lutério.

A reunião na sede do SETTRIM contou com as pre-
senças do presidente Lutério Alves e do supervisor 
administrativo do Sindicato, Alexandre Moreira. A de-
finição também abrangeu os sindicatos de Ituiutaba e 
Araxá. 

Negociação do setor de cargas

Salário:
Reajuste de 12,47%

Benefícios:

Até 31 de outubro
Ajuda alimentação – R$ 17,00
Diária de viagem – R$ 57,00

Após 1º de novembro
Ajuda alimentação – R$ 22,00
Diária de viagem – R$ 65,00

Presidente Lutério na reunião na sede do SETTRIM, em Uberlândia



02   |   O RODOVIÁRIO Setembro/2022

Sindicato fecha negociação com a Fadel Transportes

Com o fechamento do acordo com o setor de cargas na 
região, o Sindicato dos Rodoviários também finalizou a ne-
gociação com a empresa Fadel Transportes. Ficou definida a 
aplicação dos mesmos percentuais da convenção do estado, 
sendo que a diferença retroativa no salário será quitada em 
parcela única. A ajuda alimentação e a diária de viagem já esta-
vam sendo pagas pela empresa com os valores atualizados. A 
negociação foi finalizada no dia 23 de setembro.

Passageiros – A diretoria do Sindicato dos Rodoviários se 

prepara para iniciar, no próximo mês, a negociação com as 
empresas do Grupo Líder, que abrange as empresas Itamara-
ti, São Geraldo e Líder. A primeira reunião deve ser agendada 
após o dia 10 de outubro, quando já estará liberado o índice de 
inflação do período. 

“Já encaminhamos a pauta de reivindicações para as empre-
sas e aguardamos a primeira reunião para iniciar as conversas. 
Temos boa expectativa com esta negociação”, explicaram o pre-
sidente e o vice-presidente, Lutério Alves e Lucinei Alves. 



Desde o dia 22 de setembro, condutores de todo 
Brasil já podem se inscrever no Cadastro Positivo de 
Condutores, oficialmente chamado de Registro Na-
cional Positivo de Condutores (RNPC), que permite a 
empresas e órgãos públicos oferecerem benefícios 
a motoristas que não tiverem cometido infrações de 
trânsito nos últimos 12 meses.

A boa conduta dos motoristas poderá ser pre-
miada com benefícios como descontos e isenção de 
taxas, condições diferenciadas para locação de veí-
culos, contratação de seguros, tarifas de pedágio e 
estacionamento e muitos outros. Empresas e institui-
ções interessadas em oferecer vantagens podem ma-
nifestar interesse à Senatran, a qualquer momento, 
preenchendo um formulário on-line.

O condutor que quiser ter seu nome do RNPC 
pode se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT) ou no Portal de Serviços da Senatran. 
Ao fazer isso, o participante dá o consentimento para 
que seu nome seja consultado e constatado que está 
apto a receber os benefícios. O cadastro positivo será 
ativado no dia 13 de outubro, data a partir da qual as 
vantagens poderão ser concedidas.
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Cadastro Positivo de Condutores 

SORTEADO DO MÊS Mudança do ponto de ônibus

Associe-se! 

O aniversariante sorteado no mês de setem-
bro foi César Henrique Sousa da Silva, motoris-
ta da Real Expresso. Ele compareceu à sede do 
Sindicato e recebeu o seu brinde, entregue pelo 
presidente Lutério Alves e o vice-presidente Lu-
cinei Alves.

Trabalhador, venha se associar 
ao Sindicato dos Rodoviários. 
Além de participar dos nossos 

benefícios, você estará 
contribuindo para um sindicato 

ainda mais forte.

Entre em contato pelo telefone 
3314-2277 e saiba mais.

O Sindicato dos Rodoviários informa a retirada 
do ponto de ônibus da porta da sede. Com isso, 
agora é permitido o estacionamento de veículos em 
frente à fachada, o que facilita o acesso dos associa-
dos ao Sindicato, especialmente os aposentados.

O local de parada do ônibus passou a ser na Ave-
nida Orlando Rodrigues da Cunha, 1002. “Enviamos 
vários ofícios para a Superintendência de Transpor-
tes da Prefeitura e agradecemos a todos que cola-
boraram com a nossa solicitação”, explicou o vice-
-presidente Lucinei Alves.

Agora é permitido estacionar em frente ao Sindicato
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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

Direito ao melhor benefício do INSS
Uma das principais mudanças na legislação pre-

videnciária com a Emenda Constitucional nº 103, que 
ocorreu em 13/11/2019, e que deve ser ressaltada é 
sobre o direito ao melhor benefício.

De acordo com o artigo 176-E, do Decreto nº 
3.048/99, o INSS tem o dever de conceder o melhor 
benefício ao segurado no momento do requerimento 
administrativo, orientando-o a respeito dos documen-
tos necessários para tanto. Vejamos:

“Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício 
mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso 

do requerido, desde que os elementos constantes do 
processo administrativo assegurem o reconhecimento 
desse direito”.

De fato, a partir da nova redação, será possível afir-
mar que o INSS é obrigado a conceder o melhor bene-
fício se o segurado apresentar todos os documentos 
necessários para tanto.

Gilmar J. Raimundo
Assessor Jurídico do STTRUR

Sindicato faz campanha pelo voto consciente
O Sindicato dos Rodoviários defende o voto consciente 

da categoria nas eleições deste ano. O primeiro turno será no 
domingo (dia 2). “Pedimos aos nossos associados e seus fami-
liares que avaliem bem as suas escolhas e deem um voto de 
confiança aos candidatos e partidos que lutam pelos direitos 
do trabalhador. Muitos candidatos foram favoráveis às refor-
mas trabalhista e da Previdência, que trouxeram tantos pre-

juízos para o trabalhador, e que agora não merecem mais o 
nosso voto”, afirmou o presidente Lutério Alves.

Ele destaca que faltam poucos dias para a eleição, mas 
ainda dá tempo para pesquisar sobre os candidatos, avaliar 
o histórico e as propostas de cada um. “Assim, vamos fazer a 
melhor escolha, exercendo o nosso direito ao voto de forma 
consciente, buscando o melhor para o país”, ressaltou. 


