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Aprovado reajuste de 9% para os salários

    Em reunião de negociação realiza-
da no dia 31 de maio (terça-feira), 9h, 
a diretoria do Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas da Bahia 
(SETCEB) recebeu os representantes 
dos trabalhadores de transportes rodo-
viários de cargas do Estado da Bahia 
para mais uma rodada de negociação 
sobre a proposta de Convenção Cole-
tiva de Trabalho 2016/2017.
    A proposta dos trabalhadores era 
de um reajuste linear de 15%, já o SE-
TCEB (patronal) ofereceu 5% de rea-

JORNAL SINDICAR
Salvador - Bahia - Ano 3
Edição Nº08 - Maio/2016

Pág. 04Pág. 02

Campeonato de  
Futebol do Sindicar  
anima  
trabalhadores no 
1º de maio

Pág. 02 Pág. 04

juste apenas nos salários, mas depois 
de muita negociação e argumentação 
dos representantes dos trabalhadores 
eles aprovaram 9% de reajuste, com 
pagamento de 5% em maio e 4% em 
junho. Foi o mais próximo que se con-
seguiu chegar da proposta dos traba-
lhadores e o reajuste foi aprovado pela 
categoria.
    O presidente do Sindicar, Braulino 
Sena Leite, argumentou que o reajuste 
não foi o que a categoria reivindicava, 
mas foi o possível dentro da conjuntu-

ra atual da economia e da política que 
inevitavelmente influencia nas nego-
ciações. 
   Durante a reunião o presidente do 
Sindicar, Braulino Sena Leite, ressal-
tou o trabalho realizado nas empre-
sas, com assembleias para informar 
aos trabalhadores sobre o que estava 
acontecendo nas negociações. “Fo-
mos nas empresas fazer o trabalho de 
base com Sueli Andrade, Roberto Luz 
e Edilson Rocha e durante os encon-
tros percebemos que os trabalhadores 
queriam que o problema fosse resolvi-
do”, destacou Braulino.

Sindicatos reunidos para negociar o reajuste da Convenção Coletiva 2016/2017

CAMPANHA SALARIAL 2016/2017

Assembleia na Ambev
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EDITORIAL - Palavra do Presidente

   
O dia 1 de maio, Dia do Trabalha-
dor é um data dedicada a todos 
os trabalhadores para lembrar os 
momentos de luta incessante por 
melhores condições de trabalho e 
de salário. Nós do movimento sin-
dical conhecemos essa luta e en-
fretamos ela diariamente. Com a 
atual conjuntura política, social e 
econômica, ficamos apreensivos 

com a situação dos trabalhadores, 
principalmente no que diz respeito 
a manutenção de direitos trabalhis-
tas e conquistas sociais que leva-
ram anos para serem efetivadas. A 
inflação está engolindo os nossos 
salários e o custo de vida está nas 
alturas. No entanto, a esperança 
por dias melhores fortalece a nossa 
luta, jamais vamos desistir de com-
bater tudo o que pode ameaçar os 
nossos direitos.
   Continuaremos combativos e te-
mos certeza que os trabalhadores 
rodoviários de cargas estarão na 
linha de frente conosco. A luta é 
constante para  encontrar soluções 
que possam melhorar as condições 
de trabalho nas empresas.
    Parabéns trabalhadores rodoviá-
rios de cargas por esta data e que 
este momento sirva para renovar a 
nossa luta, que não é de apenas um 
dia, mas que segue o ano inteiro.

Braulino Sena da Silva Leite
Presidente do Sindicar

No Dia do Trabalhador renovamos a luta 
por dias melhores

Novidade

  O site do Sindicar está de cara 
nova, com novo layout e conteú-
dos atualizados com as deman-
das da categoria, a página existe 
com o objetivo de manter o tra-
balhador informado sobre as prin-
cipais notícias de interesse da 
categoria, além de deixar a dispo-
sição o arquivo das Convenções 
Coletivas de Trabalho, Jornal do 
Sindicar, Jornal dos Transportes, 
fotos de eventos, vídeos, carti-
lhas e ainda notícias fresquinhas 
sobre o andamento do Campeo-
nato de Futebol do Sindicar. Por 
isso, acompanhe o site e se man-
tenha atualizado.

http://sindicarbahia.org.br/

Novo site do Sindicar oferece conteúdo  
dinâmico para os trabalhadores

    Se você quer resolver problemas 
trabalhistas de forma amigável com 
a empresa onde trabalha, existe uma 
solução. A Comissão de Conciliação 
Prévia Intersindical (CCPI) é uma 
parceria entre o Sindicato Patronal 
(SETCEB) e o Sindicato dos Traba-
lhadores (SINDICAR) embasados na 
Lei n° 9.958 (que criou as Comissões 
de Conciliação Prévia), a Comissão 
tem o intuito de resolver pequenas 
divergências entre empregado e em-
pregador do setor de transportes e 
motoboys, para não sobrecarregar a 
justiça e facilitar a vida do emprega-
do. O empregado não paga nada pelo 
serviço, se ele entrasse na justiça te-
ria que pagar 20% com a despesa do 
advogado, esse custo fica com a em-
presa.
    Para ter acesso ao serviço o traba-
lhador vai procurar a CCPI que fica 
na Travessa Francisco Gonçalves, no 
edifício Reitor Miguel Calmon, sala 
708, das 8h às 12h, das 14h às 17h. 
Então se você trabalhador tem neces-
sidade de reclamar algo sobre a sua 
empresa e tem intenção de entrar em 
um acordo, entre em contato com o 
CCPI no endereço informado ou por 
telefone (71)3243-3606.

Você conhece 
a Comissão de 

Conciliação Prévia 
Intersindical?
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Rodoviários do Sindicar comemoram dia dos 
trabalhadores no Sest/Senat

Música ao vivo com a banda DNA Dodô

Diversão para as crianças

Foi servido um delicioso churrasco

  Um dia de lazer com direito a música 
boa, churrasco, lanches e banho de pisci-
na  estão na lista de atividades de quem 
foi celebrar Dia do Trabalho oferecido pelo 
Sindicato dos Trabalhadores Intermunici-
pais de Cargas de Salvador (Sindicar).  A 
data foi lembrada pela categoria na ex-
tensa área verde do Sest/Senat (Serviço 
Social do Transporte/Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte) de Simões 
Filho no dia 1º de maio, um belo domingo 
de sol,  e contou com a participação espe-
cial das famílias dos sindicalizados.  
  Mas nem só de festa foi feito o dia, na 
sua passagem pelo evento, o presidente 
do Sindicar e da Federação Interestadual 
dos Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários do Nordeste (FITTRN), Brauli-
no Sena Leite, destacou que o momento 
político e econômico do país exige que o 
trabalhador se mantenha alerta para não 
perder direitos que foram conquistados 
a custa de muita luta. “O momento exige 
uma participação atenciosa de todos para 
que conquistas históricas e os direitos tra-
balhistas não sejam perdidos, por isso é 
tão importante celebrar o Dia do Trabalho 
com a consciência que este ano não nos 
deu motivos para comemorar”, argumen-
tou. Braulino ainda demostrou a sua preo-
cupação com o desemprego na categoria 
e disse que o sindicato há muitos anos 
não fazia tantas homologações.
  O presidente ainda destaca a importân-
cia da união da classe neste momento. “O 
governo foi o primeiro a abrir as rédeas 
ao não conceder aumentos salariais aos 
servidores, mas não podemos esmure-

cer em nossas reivindicações e devemos 
continuar na luta por melhorias das condi-
ções de trabalho e por melhores salários”, 
conclamou. 
  A passeio em Salvador, o motorista da 
unidade da Rapidez de Juazeiro, Danilo 
Silva disse que apesar de seu time não ter 
ido bem na partida do domingo, ter pas-
sado o Dia do Trabalho com os colegas 
já valeu a pena. “Sempre é bom conhecer 
os colegas de outras empresas, e trocar 
ideias com pessoas que têm experiências 
diferentes”, resumiu. Quem também apro-
veitou o dia ao lado dos trabalhadores foi 
o dono da empresa, Raniere Santos, que 
destacou como essenciais atividades es-
portivas e de lazer entre os funcionários. 
Para Raniere esse envolvimento faz com 
que o ambiente de trabalho se torne mais 
feliz e produtivo, “é bom pra todo mundo”, 
sintetizou. 
  A diretora do Sest/Senat, Daniela Bar-
ros, falou com o jornal do Sindicar duran-
te as comemorações do Dia do Trabalho 
e reforçou a importância da  festividade 
da data para toda a classe trabalhadora. 
Daniela, no entanto, contou que este ano 
teve um movimento mais fraco em rela-
ção aos anos anteriores, a diminuição foi 
atribuída a crise econômica, que acaba 
afastando os trabalhadores de momen-
tos de lazer para evitar gastos extras com 
transporte e alimentação fora de casa. A 
parceria do Sindicar com o Sest/Senat 
permite que os associados possam usu-
fruir da área verde, duas piscinas, três 
quadras poliesportivas e dois campos de 
futebol distribuídos em 86 mil m² de área.

Famílias se divertem no Sest/Senat

Trabalhadores e seus familiares se divertem nas piscinas do Sest/Senat
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Maio Amarelo incentiva a  prevenção de acidentes

  O Movimento Maio Amarelo nasce 
com uma só proposta: chamar a aten-
ção da sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em todo o 
mundo.
  O objetivo do movimento é uma ação 
coordenada entre o Poder Público e 
a sociedade civil. A intenção é colo-
car em pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, envol-
vendo os mais diversos segmentos: 
órgãos de governos, empresas, enti-
dades de classe, associações, fede-
rações e sociedade civil organizada 
para, fugindo das falácias cotidianas 
e costumeiras, efetivamente discutir o 
tema, engajar-se em ações e propa-
gar o conhecimento, abordando toda 
a amplitude que a questão do trânsito 
exige, nas mais diferentes esferas.

   Portanto, a escolha proposital do laço 
amarelo tem como intenção primeira 
colocar a necessidade da sociedade 
tratar os acidentes de trânsito como 
uma verdadeira epidemia e, conse-
quentemente, acionar cada cidadão a 
adotar comportamento mais seguro e 
responsável, tendo como premissa a 
preservação da sua própria vida e a 
dos demais cidadãos.
  Por isso, trabalhador de cargas, te-
nha atenção no trânsito e não use 
qualquer substância que possa alte-
rar seu estado de atenção, além dis-
so, não dirija cansado, lembre-se que 
você é responsável pela sua vida e 
pela vida de várias pessoas que estão 
no trânsito com você. 
VALORIZE A VIDA!

Campeonato de Futebol do Sindicar anima trabalhadores 
no 1º de maio

Os trabalhadores dos transportes de car-
ga não deixaram o Dia do Trabalhador, 
lembrado internacionalmente no 1º de 
maio, passar em branco e celebraram a 
data com futebol, atividades de lazer e 
reflexão sobre o momento social que o 
país atravessa. O local da festa foi a sede 
do Sest/Senat (Serviço Social do Trans-
porte/Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte) em Simões Filho e a ati-
vidade mais aguardada foi a 3ª rodada 
do campeonato de futebol que garantiu a 
participação das equipes.
Empolgação, espírito de equipe e garra 
não faltaram aos jogadores dos oito ti-
mes que ainda reservaram aos presentes 
duas goleadas que vão demorar a serem 
esquecidas. O primeiro e mais marcante 
gol veio do time do Brasil Kirim que es-
treou marcando 10 x 4 no LDB. Ao jornal 
do Sindicar o técnico Zé Carlos disse que 
a expectativa de levar a taça de 2016 é 
grande na equipe. “Treinamos semanal-
mente, por isso esperamos colher bons 
resultados”, perseverou o treinador, que 
também é motorista e presidente da Cipa 

(Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes) na sua empresa.  Outro que co-
memorou muito a vitória foi o zagueiro do 
Brasil Kirin, Ademir Bonfim, que apostou 
que neste ano o time deve se superar e 
passar da fase das quartas de final e par-
tir rumo as finais. 
A segunda goleada ficou por conta da 
partida Atlas 5 x 0  Rapidez.  O resultado 
expressivo e cheio de gols garantiu ânimo 
extra para equipe do Atlas que na edição 
anterior do campeonato saiu antes das 
quartas de finais. O técnico da equipe, 
Rafael Oliveira, que trabalha como auxi-
liar de motorista da empresa está confian-
te que sua equipe vai estar presente na 
final deste ano: “estamos trabalhando pra 
isso”, apontou. 
As duas outras partidas não foram re-
cheadas de gols, no entanto não faltou 
vibração, dentro e fora de campo. No pri-
meiro jogo do dia, AMB fez 3 a 0 contra a 
TNT. Já a Jamef e a JK ficaram no zero 
a zero, mas saíram de campo prometen-
do reação nas próximas partidas do cam-
peonato que será encerrado apenas em 

 Não conseguiu ir ao Sest/Se-
nat para conferir ao vivo o de-
sempenho dos nossos craques 
dos campos e dos transportes 

de carga ao vivo? Não tem 
problema, o site do Sindicar 

faz uma cobertura semanal do 
campeonato. Dá para conhecer 
os artilheiros, saber quem co-

meteu mais faltas ou foi expul-
so dos jogos e saber qual é a 
equipe que está na liderança. 

Não perca tudo isso 
e muito mais no 

www.sindicarbahia.org.br/.

Acompanhe pelo site

dezembro. Daqui até lá, muita emoção e 
gols devem preencher os domingos dos 
nossos bravos jogadores. 
Figura carimbada em todas as partidas 
do Campeonato, o diretor do Sindicar, 
Roberto Luz enfatiza a importância do 
campeonato como atividade de lazer e 
de engajamento com as lutas sindicais. 
“Além da atividade esportiva, o trabalha-
dor e suas famílias se integram também 
com as pautas de reivindicação da cate-
goria. Roberto ainda lembra satisfeito que 
o campeonato cresceu muito desde sua 
primeira edição há oito anos: “começa-
mos com seis empresas, hoje já são 22 e 
a expectativa é de crescimento”, comen-
tou. 


