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DIA DOS MOTORISTAS: Trabalhadores rodoviários 
de cargas homenageiam São Cristóvão

  A tradicional missa em homenagem a 
São Cristóvão foi realizada no dia 25  de 
julho, na igreja Basílica da Conceição da 
Praia, no Comércio, em Salvador, a partir 
das 10h e contou com a participação dos 
representantes da Federação Interesta-
dual dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários do Nordeste (FITTRN) e do 
Sindicato dos Trabalhadores em Trans-
portes Intermunicipais de Cargas de 
Salvador (Sindicar).  A tradicional missa 
recebeu motoristas de transporte de pas-
sageiros e de cargas para louvar a São 
Cristóvão e pedir proteção nas estradas. 
   A imagem de São Cristóvão chegou em 
procissão na igreja e foi conduzida para 
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próximo do altar. A igreja ficou lotada de 
fiéis, representantes de trabalhadores ro-
doviários de cargas e suas famílias para 
homenagear  o santo que protege os mo-
toristas.
   Durante a  cerimônia, que foi conduzi-
da pelo padre Ribamar dos Santos, vários 
elementos significativos para a categoria 
foram levados ao altar (volante, chave de 
carro, carreta em miniatura etc.), como 
símbolos  de repeito e para serem aben-
çoados durante a missa.
   Ao final da missa a imagem de São Cris-
tóvão foi saudada com fogos de artifícios 
e depois seguiu em procissão.

Trabalhadores rodoviários saudaram o santo São Cristóvão

Distribuição de informativos no pedágio

Santo São Cristóvão saindo em procissão
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EDITORIAL - Palavra do Presidente

 Caros companheiros trabalhadores rodo-
viários de transportes de cargas, primeiro 
gostaria de parabenizar pelo nosso dia, 
comemorado no Dia de São Cristovão, 
padroeiro da categoria. No dia 25 de julho 
nos encontramos na missa em homena-
gem a São Cristóvão para agradecer e 
pedir proteção nas estradas para o nosso 
santo protetor, na oportunidade pudemos 
encontrar os colegas e renovar os votos 
de fé e esperança por dias melhores e 
por segurança nas estradas. Um grupo 

de trabalhadores também atuou nos pe-
dágios distribuindo materiais informativos 
e brindes para lembrar a categoria sobre 
a importância da data.
  Desde julho desta ano está em vigor uma 
alteração na Lei 13.290, Art.40 do Código 
de Trânsito Brasileiro que diz: “o condutor 
manterá acesos os faróis do veículo, utili-
zando luz baixa, durante a noite e durante 
o dia nos túneis providos de iluminação 
pública e nas rodovias”, ou seja, devemos 
manter os faróis baixos acessos mesmo 
durante o dia, dessa forma ficamos mais 
visíveis para os outros condutores e redu-
zimos o risco de colisões frontais. Então 
companheiros, essa mudança é para a 
nossa própria segurança e a segurança 
dos colegas, além de evitar perda de pon-
tuação na carteira.
   Nesta edição do Jornal do Sindicar tra-
zemos um conteúdo aprofundado sobre 
as alterações da Lei e mitos e verdades 
sobre os impactos dessa mudança no dia 
a dia dos trabalhadores rodoviários de 
cargas. Desejo boa leitura e atenção nas 
estradas, lembre-se que sempre tem 
alguém te esperando no destino.

Braulino Sena da Silva Leite
Presidente do Sindicar

Parabéns a toda categoria e
atenção à alteração na Lei 13.290

Fotos da Missa

O juiz titular da 25º vara do Trabalho de 
Salvador, Agenor Calazans, esteve pre-
sente na missa e destacou a importância 
da categoria.  “Estamos aqui celebran-
do essa homenagem a São Cristóvão e 
também os profissionais motoristas nes-
ta data importante, sabemos que 90% da 
nossa produção no Brasil é transportada 
pelos motoristas. Por isso é importante 
pedir proteção para esses profissionais 
que nos conduzem e conduzem nossas 
riquezas”.
A diretora do Sest/Senat Simões Filho, 
Daniela Barros, disse que “hoje é um dia 
de comemorar e agradecer pela vida dos 
motoristas”. O presidente do Sindicar e da 
FITTRN, Braulino Sena Leite, ressaltou 
as ações realizadas para lembrar a data, 
“todos os anos estamos na missa com 
os companheiros rodoviários de cargas 
e ônibus, também estamos nas estradas 
distribuindo brindes e lembrando a data 
para conscientizar os motoristas sobre 
segurança nas estradas e a importância 
do uso dos faróis acessos nas estradas 
mesmo durante o dia”. 
    O desembargador do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 5º região, Valtércio 
Oliveira, disse que “é um dia festivo, dia 
do padroeiro dos motoristas, São Cris-
tovão que transportou o menino Jesus. 
Os motoristas tem uma função importan-
tissima, que diuturnamente conduzem 
o progresso da nação, não somente no 
transporte de passageiros, mas também 
no transporte de cargas e alimentos entre 
várias regiões. Eu deixo uma mensagem 
de esperança para essa categoria que 
tanto contribui para o desenvolvimento do 
país”. O presidente da Nova Central Sin-
dical dos Trabalhadores - Bahia, José Ra-
mos, destacou a importância da categoria, 
sempre levando e trazendo as riquezas e 
ajudando a manutenção do país”. 

Expediente SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS DE CARGAS DE SALVADOR (SINDICAR)
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Continuação capa...

Braulino, Valtércio, Agenor, José Ramos e Guido
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Mitos e verdades sobre o uso dos faróis  
acesos durante o dia nas rodovias

  Desde 8 de julho de 2016 a Lei do Farol 
Aceso está valendo, mas as dúvidas sobre 
ela continuam pipocando a todo momen-
to. Por isso agrupamos várias perguntas 
e suas respostas. Aproveite e compartilhe 
com os colegas do trecho para que todos 
fiquem bem informados.
1 – O que exatamente diz a lei? A Lei 
13.290 modifica o Art.40 do Código de 
Trânsito Brasileiro e diz: “o condutor man-
terá acesos os faróis do veículo, utilizando 
luz baixa, durante a noite e durante o dia 
nos túneis providos de iluminação pública e 
nas rodovias”. 
2 – Na cidade também precisa acender 
os faróis? Não. A lei é clara quando espe-
cifica rodovias. Mas atenção aos trechos de 
rodovia que cruzam cidades. Se o trecho foi 
municipalizado e passou a ser uma rua ou 
avenida, aí não precisa acender os faróis. 
Mas alguns trechos atravessam as cidades 
e ainda assim mantêm o status de rodovia. 
Nesses trechos a lei é válida e os faróis têm 
que estar acesos.
3 – A Lei do Farol Aceso vale para vici-
nais? Sim. A lei vale em estradas federais, 
estaduais, de pista simples ou dupla. Ou 
seja, pegou uma estrada qualquer que seja, 
acenda os faróis.
4 – As luzes de LED, as DRLs, também 
conhecidas com luz dia, são aceitas? 
De forma geral, sim. O farol tem o objeti-
vo de iluminar. Já a DRL foi desenvolvida 
exatamente com o objetivo de tornar o veí-
culo mais visível. Não faria sentido que a lei 
não incluísse esse dispositivo. Entretanto, 
no texto em si ela não aparece então, no 
dia 07 de julho, o DENATRAN confirmou 
que esses faróis de rodagem diurna (outro 
nome para a DRL) atendem sim a lei, con-
forme Resolução 227/2007 do CONTRAN. 
Já o CONTRAN não se posicionou ainda, 
então algumas corporações, como a Polí-
cia Militar Rodoviária, ainda estão discutin-
do se aceitarão ou não a DRL. Porém as 
polícias estaduais de Minas Gerais e Bahia 
já nos afirmaram que aceitarão sim a DRL. 
A Polícia Rodoviária Federal já afirmou que 
também aceitará a luz diurna.
5 – E faróis de milha ou neblina, também 
valem? Não. Só valem farol baixo e DRL. 
Todos os outros tipo de iluminação estão 
fora.
6 – Preciso ligar lanternas? Na teoria não. 
Nada na lei fala sobre lanternas e elas não 
servem para o dia, mas geralmente elas 
estão diretamente ligadas ao farol baixo e 
ligam ao mesmo tempo. Caso o seu veículo 
possua ligações separadas, não há neces-
sidade de ligar as lanternas.
7 – Posso colocar um relê para ligar só 
o farol baixo? Não. Segundo Mithermayer 
Menabo Junior, gerente de Engenharia Elé-
trica da MAN Latin America, ligar o relê di-
retamente no alternador não traria nenhum 
problema para o funcionamento do cami-
nhão, porém a questão é que a Polícia Ro-
doviária Federal já se manifestou dizendo 
que isso seria uma violação da Resolução 
227/2007 do CONTRAN no anexo 4.3.7. O 
Anexo afirma que a luz baixa pode ser liga-
da e desligada automaticamente. Porém é 
necessário que haja uma maneira de tam-

bém ser feito manualmente. Com um relê 
ligado diretamente no alternador, algo feito 
por um eletricista, o motorista não conse-
gue desligá-lo manualmente.
8 – Diminui a vida útil da bateria? Se bem 
cuidada, não. De acordo com Daniel Lovi-
zaro, gerente de Assistência da Bosch, se 
o sistema elétrico do veículo estiver com o 
funcionamento adequado e com a manu-
tenção preventiva em dia, não haverá im-
pacto para a bateria. Isso porque após ter 
dado partida no motor do veículo, o respon-
sável por alimentar todos os consumidores 
elétricos é o alternador e não a bateria. 
9 – Danifica o sistema elétrico do veícu-
lo? Não. Segundo Mithermayer Menabo 
Junior, gerente de Engenharia Elétrica da 
MAN, o alternador é preparado para rece-
ber toda a carga que o caminhão pode ge-
rar (lâmpadas, faróis, ar-condicionado, rá-
dio, etc) e por longos períodos de tempo, ou 
seja, deixar o sistema de luz ligado todo o 
tempo não vai gerar sobrecarga nem afetar 
o funcionamento do veículo.
10 – Aumenta o consumo de lâmpadas? 
Sim. As lâmpadas têm seu prazo de vali-
dade estimado em horas e como elas de-
vem ficar muito mais horas acesas, prova-
velmente seu ciclo de troca ficará menor. E 
aqui está um dos maiores problemas que 
serão enfrentados pelos caminhoneiros 
com a nova lei.
11 – Aumenta mesmo a visibilidade? Sim. 
Mesmo de dia, a luz faz diferença. Afirma-
se que ao acender os faróis, a visibilidade 
do veículo aumenta em 60%.
Vamos lembrar também que os olhos hu-
manos foram feitos para “funcionar” a até 
mais ou menos 15km/h. Essa é a veloci-
dade máxima que o corpo humano atinge. 
Mais do que isso, nosso campo de visão 
diminui e a qualidade do nosso julgamento 
também.
‘Não faz muita diferença? Em situações de 
sol a pino, que criam “miragens” na pista 
(efeito de pista molhada), é muito difícil dis-
tinguir se um veículo está vindo em sua di-
reção ou indo na direção contrária. Agora 
imagine que ele está na sua pista. Vindo a 
120km/h. Se você também estiver nessa 
velocidade, cada milésimo de segundo a 
mais que seu cérebro demorar para enten-
der a direção, pode significar que você não 
freie ou desvie dele a tempo. Com o farol 
ligado, você entende a situação de muito 
mais longe.
13 – E isso aumenta a segurança? Sim. 
No Brasil, a maior causa de morte no trân-
sito são as colisões frontais. Embora se-
jam apenas 4,1% das ocorrências, causam 
33,7% dos óbitos. Essas colisões aconte-
cem, principalmente, em tentativas malsu-
cedidas de ultrapassagem. Já com a luz 
acesa, o veículo pode ser visto antes, pre-
venindo quem vem na direção oposta e evi-
tando acidentes.
Além disso, estar sempre com as luzes 
acesas evita o esquecimento em túneis, 
neblina ou chuva. Também no fim da tarde, 
quando muita gente demora para acender 
os faróis, o perigo aumenta. Não é à toa 
que muitos países já adotaram a medida. 
A NHTSA, associação norte-americana de 

segurança rodoviária, afirmou que acender 
os faróis de dia reduziu em 5% as colisões 
entre carros e em 12% os acidentes envol-
vendo pedestres e ciclistas (2a maior causa 
de mortes no trânsito brasileiro). No Brasil 
muitos caminhoneiros já adotavam a práti-
ca mesmo antes da Lei do Farol Aceso. 
14 – Pode haver desvantagens? Pode. 
Nem tudo são flores. Além do custo maior 
com lâmpadas, estudos em países que já 
adotaram a medida há mais tempo regis-
tram algumas dificuldades. Uma delas é em 
relação ao uso da luz diurna, a DRL. Alguns 
motoristas que usam o dispositivo acabam 
se esquecendo de ligar os faróis quando cai 
a noite, ou pensam que a DRL vale como 
iluminação. Esses motoristas, por esque-
cimento ou desconhecimento, acabam ro-
dando no escuro, colocando a segurança 
em risco e podendo levar multa, afinal, de 
noite só valem os faróis e lanternas.
15 – Qual é o tipo de infração?
A Lei do Farol Aceso institui infração média 
para quem a desobedecer. São 4 pontos na 
CNH e multa de R$ 85,13. Lembrando que 
a partir de novembro o valor das multas de 
infrações médias muda para R$ 130,16.

Fonte Pé na Estrada 
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Prestação de contas da FITTRN em 
Maceió é aprovada 

26 de agosto (sexta-feira), no hotel Ponta 
Verde na orla de Maceió e as contas 
foram aprovadas por unanimidade. 

Campeonato de 
Futebol do 

Sindicar

COMUNICADO

   Por ocasião da realização da “COPA 
SEST/SENAT DE FUTEBOL SOCIETY 
NACIONAL” o nosso campo ficará inter-
ditado para reformas e realização do re-
ferido evento. O nosso Campeonato não 
sofrerá continuidade, pois estaremos rea-
lizando nossos jogos no campo maior, po-
rem com a marcação de Futebol Society, 
contudo será necessário a alteração de 
algumas datas (rodadas), tendo em vista 
que estaremos dividindo o referido espa-
ço com outras competições já existentes, 
segue a baixo as alterações de nossa Ta-
bela de Jogos:
 1 – RODADA DO DIA 21/08/2016 PASSA 
PARA O DIA 28/08/2016
2 – RODADA DO DIA 02/10/2016 POR 
SER DATA DE ELEIÇÕES MUNICIPAIS, 
PASSA PARA O DIA 25/09/2016
3 – RODADA DO DIA 16/10/2016 PASSA 
PARA O DIA 12/10/2016
OBS: Só haverá alterações nas datas. A 
sequencia e os horários continuam man-
tidos.

Federação dos Trabalhadores em Transportes 
colabora com a impressão de cartilhas do TJC

 A Federação Interestadual dos Tra-
balhadores em Transportes Rodovi-
ários do Nordeste (FITTRN), sob a 
presidência de Braulino Sena Leite, 
colaborou com a impressão de 2 mil 
exemplares da cartilha do trabalhador, 
que foi elaborada pela Associação Na-
cional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho (Anamatra) e que será distri-
buída durante as ações do Programa 
Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC), 
iniciativa da Magistratura Trabalhista 
que leva noções básicas de direitos 
fundamentais e de cidadania para alu-
nos de escolas públicas. 
 A cartilha foi lançada em 8 de dezem-
bro de 2004, dia da promulgação da 
Emenda Constitucional 45/2004 - a 

Reforma do Judiciário -, e reeditada 
no ano seguinte. Em 2012 a cartilha foi 
revista e atualizada com as alterações 
legislativas ocorridas após as edições 
anteriores e se tornou uma ferramen-
ta importante para informar sobre os 
direitos trabalhistas de forma lúdica e 
através de quadrinhos.
 Na foto acima o assistente da FIT-
TRN, Edilson Rocha, o presidente da 
FITTRN e do Sindicar, Braulino Sena 
Leite, a presidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
da 5ª Região (Amatra 5) e juíza, Ro-
semeire Fernandes e o coordenador 
estadual do TJC e juíz, Agenor Cala-
zans se encontram para formalizar a 
distribuição da cartilha.
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   A Federação Interestadual dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários do 
Nordeste (FITTRN), realizou reunião de 
prestação de contas com a diretoria no dia 


