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Sintropatos representa
trabalhadores de  
10 novos municípios

Novo benefício 
contempla mulheres
da família Sintropatos

Sintropatos sorteará 
brindes da festa de 
nal de ano

Conforme determinam a legislação e as normas 
que regem o estatuto da entidade, a direção do 
Sintropatos apresentou a prestação de contas de 
2019 em assembleia ordinária, convocada para 
esse m.

Ao nal da assembleia, a Prestação de Contas 
do Ano de 2019 foi aprovada por unanimidade.

O encontro, que teve a presença de diretores e 
liados, aconteceu na sede do sindicato, na tarde 
do dia 29 de agosto. Além de rigorosa obediência 
às normas estatutárias, a reunião foi realizada 
adotando-se os cuidados necessários para controle 
da proliferação do coronavírus. 

Saiba um pouco mais sobre o Sintropatos 
acessando www.sintropatos.com.br.

A diretoria do Sintropatos aproveitou a reunião 
para conversar sobre prioridades da luta sindical 
neste momento de pandmia e para começar a 
traçar planos de ações que serão desenvolvidas em 
2021.



Sintropatos 
prepara grande 
novidade

Distribuição
de máscaras

O Sintropatos está preparando uma grande 
novidade para 2021. A direção do sindicato já 
realizou consultas a prossionais do setor de 
tecnologia e planeja colocar toda a sua estrutura 
e gama de serviços ao alcance dos trabalhadores 
liados, de forma on-line, em qualquer lugar que 
eles estejam.

Trata-se de uma inovação em tecnologia que 
ainda é praticamente inédita no Brasil no âmbito 
dos sindicatos de trabalhadores. Aguardem!

Consciente da importância de oferecer o 
máximo de proteção aos trabalhadores, o 
Sintropatos mandou confeccionar e distribuiu 
máscaras de proteção facial a seus liados. A 
máscara é, comprovadamente, um dos itens de 
uso pessoal mais importantes para prevenir o 
contágio pelo coronavírus.

Vale lembrar que parte dos trabalhadores em 
transporte rodoviário não receberam de seus 
empregadores qualquer objeto, produto ou 
equipamento de proteção individual nos 
primeiros meses de pandemia da Covid-19.  
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Saiba um pouco mais sobre o Sintropatos 
acessando www.sintropatos.com.br.

Sintropatos,  o trabalhador que atua nessas 
cidades deve entrar em contato com a 
entidade pelo telefone (34) 3821-8820 
(também whatsapp) ou dirigir-se à sede do 
sindicato, que ca na Rua Amazonas, 770, 
Bairro Lagoa Grande, Patos de Minas. 

Com a ampliação da base, o Sintropatos 
passa a atuar também na representação e 
defesa dos direitos dos trabalhadores em 
transporte rodoviário que laboram nos 
seguintes municípios: Guimarânia, Lagamar, 
Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Varjão de 
Minas, Rio Paranaíba, São Gotardo, Serra do 
Salitre, Presidente Olegário e Vazante. 

Como informamos em edição anterior, o 
Sintropatos teve a ampliação de sua base 
territorial aprovada e ocializada pelo 
Ministério do Trabalho em meados deste ano. 
O mesmo trabalho que o sindicato faz há 
várias décadas nas cidades de Carmo do 
Paranaíba, Coromandel, Patos de Minas, 
Patrocínio e São Gonçalo do Abaeté poderá 
ser implementado agora em outros 10 
municípios do Alto Paranaíba e Noroeste de 
Minas.

Para tirar dúvidas ou obter informações 
sobre liação e participação ativa na vida do 

Trabalhadores em transporte 
de 10 novos municípios já têm 
representação do Sintropatos 

Qualquer trabalhador que negocie com a 
empresa ou seja comunicado por ela de 

alteração no contrato de trabalho com base 
em Medidas Provisórias de enfrentamento à 
Covid-19 deve procurar imediatamente o 

Sindicato para se informar e ser orientado. O 
Sintropatos está apto e à disposição para 

ajudar com assessoria jurídica especializada e 
garantir ao trabalhador todos os seus direitos.

Busque orientação no Sintropatos
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Demais benefícios   
Conra, a seguir, alguns dos principais benefícios 
oferecidos pelo Sintropatos aos associados.

    Assessoria Jurídica    
     Apoio Previdenciário e 
     Trabalhista aos Filiados

    Acesso ao Plano 
    de Saúde Familiar  
     Sua família protegida e bem 
     cuidada 24 horas por dia

    Descontos 
    em medicamentos  
     Convênio com a Drogalu 
     e outras farmácias

National Cancer Institute/Unsplash.com

    Plano Funeral
    Convênio com 
      empresa Funerária

Benefícios para liados

Salão de Beleza Feminino é novidade 
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hAs associadas, lhas e esposas 
dependentes de liados já podem 

desfrutar de um benefício muito 
especial. O Sintropatos celebrou 
convênio com o Salão de Beleza 

Bárbara Loren, que oferece corte de 
cabelo, escova simples, escova com 

chapa e tintura. Para obter outras 
informações e a autorização de 

atendimento pelo convênio, a 
interessada deve dirigir-se à sede do 

sindicato (na Rua Amazonas, 770 
– Bairro Lagoa Grande) ou ligar  

para 3821-8820.



    Convênio Plano 
    Odontológico   
     Em Patos de Minas - Suprema 
     Odontologia: 3814-8628
     Belo Dente: 3821-7180

    Recursos em 
    Multas de Trânsito  
     Interposição, defesa e 
     acompanhamento do
     processo

    Desconto no
    Exame Toxicológico
     Exame obrigatório para 
     motoristas prossionais 
     das categorias C, D e E

Procure o Sintropatos e saiba como usar todos os benefícios!

    Avaliação Psicológica
    de Motoristas  
     Com a psicóloga e coach 
      Vanessa Caixeta

    Fotocópias (Xerox) 
    na sede do sindicato

    Material escolar
    Kit no início de cada ano

    Convênio com 
    Barbearia

    Avaliação Nutricional
    de Motoristas
     Na Clínica Pra Ser, com a
     nutricionista Cristina Ribeiro 
     da Mota e Silva Cortes

    Exame Psicotécnico
    para Carteira - CNH   
     Nos 15 municípios da área 
     de atuação do Sintropatos. 

Divulgação - Detran

Jonathan Borba - Unsplash.com
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Nos meses de novembro e dezembro, o 
material será cuidadosamente separado 
pela direção e equipe de colaboradores 
do sindicato. 

O Sintropatos está programando para 
o mês de janeiro de 2021 a entrega dos 
kits escolares aos lhos (dependentes) de 
seus liados. 

Desta vez, o kit será entregue dentro de 
uma mochila personalizada e terá lápis 
de escrever, lápis de cor, cadernos, 
apontador, caneta, borracha, régua e 
outros itens. Esse material escolar básico é 
oferecido gratuitamente pelo Sintropatos 
aos dependentes de liados que estejam 
matriculados para cursar qualquer série 
do ensino fundamental em 2021 numa 
escola regular. 

Sintropatos fará doação 
de kits escolares em janeiro

br.freepik.com

Um acordo rmado entre o Sintropatos 
e a Alicerce Engenharia, de Patos de 

Minas, permite a seus liados e a outros 
trabalhadores do transporte rodoviário 

obterem descontos signicativos na 
área da construção civil, seja para 

execução de projetos novos, reparos 
ou reformas em imóveis antigos. 

O objetivo é facilitar a realização do 
sonho da casa própria e melhorar a 

qualidade de vida da “família 
Sintropatos”.

Construção 
e reforma
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Até o início do mês de outubro foram 

A justicativa dos patrões é de que a 
pandemia da Covid-19 prejudicou muito os 
negócios das empresas. Essa, porém, é 
uma alegação mentirosa, sem dados claros 
nem conáveis que a sustentem. “Pelo 
contrário. Até o momento, o setor de cargas 
não sofreu danos graves por causa da 
pandemia, pois continuou a trabalhar em 
praticamente todos os segmentos. E, em 
boa parte deles, teve até mesmo aumento 
da atividade empresarial”, arma Marcelo 
Hayashi, presidente do Sintropatos. 

A classe patronal do setor de cargas 
segue intransigente e insensível aos anseios 
e necessidades dos trabalhadores. Desde o 
início deste ano, quando começaram as 
negociações para estabelecer uma nova 
convenção coletiva, cou claro o objetivo 
dos representantes dos patrões de forjar 
diculdades das empresas para negar 
qualquer percentual de reajuste salarial à 
categoria.

realizadas oito rodadas de negociação, 
algumas delas conduzidas por mediação 
do Ministério do Trabalho. A proposta dos 
empresários é 0% (isso mesmo, zero por 
cento) de reajuste nos salários. Diante do 
impasse, uma saída razoável para concluir 
a negociação em tempo hábil seria o 
dissídio coletivo, mas, até o momento, não 
houve aprovação da classe patronal para a 
sua instauração. 

“Sinceramente, estamos decepcionados 
e até surpresos com a postura intransigente 
dos patrões. Ela demonstra claramente que 
eles não valorizam seus empregados e 
querem achatar cada vez mais os salários”, 
conclui Marcelo Hayashi.

Quando há dissídio coletivo, o índice de 
reajuste dos salários, direitos e condições 
de trabalho são arbitrados pelo Poder 
Judiciário. Desde a aprovação da Reforma 
Trabalhista, só pode haver dissídio coletivo 
se as duas partes (patrões e trabalhadores) 
concordarem com a sua instauração.

Patrões do setor de cargas 
desvalorizam trabalhadores 
e querem achatar salários 
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entregues na Festa de Final de Ano. 

Os detalhes do sorteio (relação de 
prêmios, conrmação da data e do horário) 
serão divulgados oportunamente no site do 
Sintropatos (www.sintropatos.com.br).

O sorteio dos brindes está marcado 
inicialmente para o dia 9 de janeiro, um 
sábado. A ideia é realizar uma “live”, a 
partir das 14h, para que todos os liados e 
familiares participem e torçam, cada um de 
sua casa.

Desde já, a direção do Sintropatos 
deseja que todos tenham um santo Natal, 
um ótimo nal de ano, e que 2021 chegue 
trazendo mais saúde, amor e paz ao mundo 
todo.    

Infelizmente, o encontro presencial com 
música, delicioso jantar, risos e abraços 
calorosos precisou ser adiado. A direção do 
sindicato espera poder realizar a festa 
novamente no nal de 2021. 

Para amenizar esse distanciamento 
social, recomendado pelas autoridades em 
saúde, o Sintropatos manterá a distribuição 
dos brindes que seriam sorteados e 

Por causa da pandemia da Covid-19, em 
2020, a festa de nal de ano do Sintropatos 
não poderá ser realizada como das vezes 
anteriores. Durante muitos anos essa 
tradicional confraternização, que reúne os 
liados, seus familiares e os dirigentes do 
sindicato, tornou-se um dos momentos de 
maior integração da Família Sintropatos.

O presente estará disponível para retirada na 
sede da entidade a partir de 1º de dezembro. Têm 
direito ao brinde todos os liados que estejam em dia 
com o Sintropatos. 

A bolsa tem tamanho médio e é própria para 
acondicionar pequenos utensílios, objetos e produtos 
de higiene pessoal. 

O Sintropatos já mandou confeccionar e deve 
receber de seu fornecedor nos próximos dias as 
novas bolsas de viagem, presente especial oferecido 
anualmente aos trabalhadores que são associados à 
entidade. 

Entrega das bolsas de viagem
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