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convenÇÃo coletivA 2017/2018
Aprovado reajuste de 4,5% para salário e alimentação

   A negociação da Convenção Co-
letiva de Trabalho (2017/2018) 
foi uma luta árdua da diretoria do 
Sindicar e da categoria dos tra-
balhadores de transportes rodo-
viários de cargas, foram meses 
de negociação até chegar em um 
acordo com o sindicato patronal. 
   A proposta dos trabalhadores 
era de um reajuste linear, já o SE-
TCEB (patronal) ofereceu inicial-
mente 3% de reajuste apenas nos 
salários, mas depois de muita ne-
gociação e argumentação dos re-

JORNAL SINDICAR

Salvador - Bahia - Ano 4

Edição Nº12 - Julho e Agosto/2017

Pág. 04Pág. 02

Missa celebra o 
dia de São 
cristóvão 
padroeiro dos 
motoristas

Pág. 02 Pág. 03

presentantes dos trabalhadores, 
a Convenção Coletiva de Trabalho 
2017-2018 foi assinada no valor 
de 4,5% de reajuste nos salários 
e na alimentação, além da manu-
tenção das cláusulas já conquista-
das na Convenção. Sabemos que 
o momento político está compli-
cado o que torna a economia frá-
gil, por isso a categoria aceitou a 
proposta.
  “As negociações se arrastaram 
por várias reuniões, passamos 
por momentos difíceis durante 

Representantes do Sindicar e do Setceb durante as negociações da Convenção Coletiva de Trabalho

as reuniões, principalmente em 
razão da situação econômica do 
país, mas fi zemos o possível e o 
impossível para conseguir assi-
nar a convenção e não deixar o 
trabalhador rodoviário de cargas 
esperando”, conta o presidente do 
Sindicar, Braulino Sena Leite.
  As ações desastrosas do atu-
al governo estão impactando na 
econômia nacional e benefi ciando 
somente os grandes empresários. 
Os sindicatos devem continuar na 
luta para reverter a situação. 
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EDITORIAL - Palavra do Presidente

    Este ano de 2017 está sendo la-
mentável para o nosso país, prin-
cipalmente pelas mudanças que fo-
ram impostas pelos governantes e 
nós estamos sentindo isso na pele. 
Não sabemos daqui há quatro me-
ses o que vai acontecer, já têm em-
presários querendo antecipar as 
cláusulas que vão prevalecer em al-
guns meses para prejudicar os tra-
balhadores.
   Nós estamos atentos, acompa-
nhando tudo o que está ocorren-
do em Brasília com as centrais e 
confederações, nós não vamos ser 
engolidos por esses empresários, 
já disse outras vezes que eles vão 

se arrepender de impor essas mu-
danças de qualquer forma e sem a 
aprovação dos trabalhadores brasi-
leiros.
   Nós, do movimento sindical, não 
vamos desistir de lutar pela manu-
tenção dos direitos dos trabalha-
dores de todo o país, eu, enquanto 
presidente do Sindicato  dos  Traba-
lhadores  em  Transportes   Inter-
municipais   de   Cargas   de Sal-
vador  (Sindicar) e da Federação  
Interestadual  dos  Trabalhadores  
em  Transportes Rodoviários  do  
Nordeste  (FITTRN), estou articula-
do com os colegas de outras entida-
des nacionais como a Nova Central 
Sindical de  Trabalhadores (NCST) e 
a  Confederação Nacional dos Tra-
balhadores e Transportes Terrestres 
(CNTTT) para lutar contra qualquer 
manobra que retire direitos ou que 
deixe o trabalhador em situação 
análoga ao trabalho escravo. Já 
passamos pela escravização no pas-
sado e não vamos permitir que com 
a Reforma Trabalhista, ocorra uma 
espécie de formalização da explo-
ração do trabalhador brasileiro. Va-
mos resistir na luta, para que esta 
reforma seja revista e que os arti-
gos prejudiciais sejam alterados.

 Braulino Sena Leite
Presidente do Sindicar e da FITTRN, 

Vice-Presidente da CNTTT
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Direito do Trabalhador

  Você conhece a Convenção Cole-
tiva de Trabalho? Este documento 
tem uma série de direitos conquista-
dos pela diretoria do Sindicar e está 
disponível no site (http://www.sindi-
carbahia.org.br). 
  Na claúsula 40, temos as regras 
para os casos de acidente de traba-
lho. Aos empregados que contrata-
dos por prazo indeterminado, sofram 
acidente de trabalho que os afastem 
das suas atividades normais por pe-
ríodo superior a 15 dias consecuti-
vos, será assegurado a garantia do 
emprego por 12 meses, após retor-
no ao serviço. Excetuam-se as hipó-
teses de desligamento espontâneo 
ou de justa causa. Art. 169, Decreto 
611/92.
   Os que se afastarem por motivo de 
doença, por mais de 60 dias, terão 
assegurado após seu retorno, esta-
bilidade de 90 dias ou indenização 
pelo mesmo período. Excetuam-se 
as hipóteses de desligamento espon-
tâneo ou de justa causa. A indeni-
zação terá como base de cálculo à 
remuneração média percebida pelo 
empregado nos últimos 12 meses 
de efetivo trabalho, inclusive conta-
bilizadas eventuais horas extras do 
período. Todavia, a indenização não 
incluirá 13º salário e férias propor-
cionais +1/3, bem como não implica-
rá em depósitos de FGTS do referido 
período. Ainda, o mencionado perío-
do não será aposto na CTPS do em-
pregado, não integrando o contrato 
de trabalho para quaisquer efeitos.

  No Dia dos Motoristas, 25 de julho, 
a diretoria do Sindicar e alguns tra-
balhadores fizeram uma ação no pe-
dágio, com apoio da Polícia Rodovi-
ária Federal, distribuindo panfletos e 
jornais para os motoristas. Fizeram 
também um apelo contra a Refor-
ma Trabalhista que alterou mais de 
100 artigos da Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT) e que é prejudicial 
para os trabalhadores. 
  Essa campanha de conscientização 
é essencial para que a população e 
condutores saibam da responsabili-
dade do ato de dirigir.

CONHEÇA SEUS DIREITOS EM 
CASO DE ACIDENTE 

DE TRABALHO
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Missa celebra o dia de São cristóvão  
padroeiro dos motoristas

    No dia 25  de julho é comemora-
do o Dia do Motorista e Dia de São 
Cristóvão, santo católico considera-
do o padroeiro dos motoristas. O De-
creto nº 63.461, de 21 de outubro 
de 1968, oficializa o dia 25 de julho 
como o “Dia do Motorista” no Brasil.
     A  tradicional  missa  em  ho-
menagem  a  São Cristóvão foi re-
alizada nesta data na igreja Basílica 
da Conceição da Praia, no Comércio, 
em Salvador, a partir das 9h e con-
tou com a participação dos represen-
tantes  da  Federação  Interestadual  
dos  Trabalhadores  em  Transportes  
Rodoviários  do  Nordeste  (FITTRN)  
e  do Sindicato  dos  Trabalhadores  
em  Transportes   Intermunicipais   
de   Cargas   de Salvador  (Sindi-
car).    A  tradicional  missa recebeu 
dezenas de motoristas de transporte 
de passageiros  e  de  cargas  para  
louvar  a  São Cristóvão e pedir pro-
teção nas estradas.   
  Vários trabalhadores e trabalha-
doras conduziram até o altar alguns 
elementos que representam a cate-
goria como volante, chave de carro,  
carreta  em  miniatura  entre outros,  
esses símbolos foram abençoados 
durante a missa pelo padre Ribamar 
dos Santos.
  O presidente do Sindicar, Braulino 
Sena Leite, ressaltou que “o padre 
foi feliz nas colocações, não temos 
estradas adequadas, não temos se-
gurança, não temos locais adequa-
dos para tomar um banho, não tem 
sinalização, nao tem um local ade-

Dia dos Motoristas

quado para os motoristas fazerem 
suas refeições entre outras precarie-
dades”.
    Segundo Braulino, tem motorista 
que nao quer mais ir no Rio de Ja-
neiro, por que está sendo roubado 
um caminhão por hora e a tendên-
cia é piorar, não só no Rio de Janeiro 
como no país inteiro.
   O motorista Airton Ferreira, dirige 
há 37 anos, e destaca que com as re-
gras de trânsito mais rígidas é preci-
so ter uma atenção maior, “estamos 
com radar nas sinaleiras e móveis, 
então por isso as pessoas devem ser 
mais cuidadosas e solidárias no trân-
sito, percebo que isso tem faltado 
em muitos motoristas profissionais e 
amadores”.  
     O motorista Reinaldo Souza Araú-
jo, dirige há 28 anos, para ele é “um 
dia especial que comemora nossa 
data e lembra nossas atividades, 
além de fortalecer a união do grupo e 
de valorização da classe. Temos nes-
sa data, condição de nos encontrar e 
recordar momentos de alegrias com 
os colegas”.
     Representando o Sindicar, Edil-
son Rocha, comentou que “São Cris-
tóvão, foi o santo que carregou o 
Cristo nas costas, e nós motoristas 
carregamos todos os dias o cidadão 
para seus destinos, com uma res-
ponsabilidade muito grande. Então 
nesta data todos os motoristas se 
únem para agradecer o privilégio de 
conduzir as pessoas e as riquezas do 
nosso país”.
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   O Campeonato de Futebol do Sindi-
car é realizado no Sest/Senat e está 
na etapa de classificação. Acompa-
nhe todos os dados referentes ao 
campeonato no site www.sindicar-
bahia.org.br/
   O coordenador do Campeonato de 
Futebol do Sindicar, Roberto Luz, co-
menta sobre o andamento da com-
petição, “o campeonato está sendo 
bem disputado, por isso em todos os 
grupos e as equipes lutam pelas va-
gas, que lhe darão direito a disputar 
a fase final da competição, são cin-
co jogos para cada equipe nos seus 
respectivos grupos. Classificam-se 
as cinco primeiras colocadas de cada 
grupo e a melhor 6ª colocada de to-
dos os grupos. Este vem sendo um 
dos campeonatos mais competitivi-
dades que realizamos”.
ACESSO AO CAMPEONATO
  1. Para Trabalhadores Rodoviários 
cuja a empresa seja cadastrada no 
SEST/SENAT, será obrigatório a con-
fecção das carteiras de associados; 
  2. Para os Trabalhadores cujo a em-
presa não seja cadastrada o acesso 
ao clube ocorrerá com a confecção 
de carteiras de “Associados Comu-
nidade” ou na semana dos jogos os 
responsáveis pela equipe enviara 
email com relação dos jogadores(-
Trabalhadores) e convidados para 
grazielapires@sestsenat.org.br. A 

campeonato de Futebol do Sindicar 

    É com grande pesar que in-
formamos o falecimento, no 
dia 13 de junho de 2017, de 
Benildo Soares Leite, filho do 
Sr. Braulino Sena Leite, pre-
sidente do Sindicar e FITTRN.  
       A diretoria da entidade se so-
lidariza com os familiares e ami-
gos neste momento de dor e roga 
para que Deus conforte os cora-
ções de todos.

NOTA DE PESAR

Esporte

relação ficara na portaria e os rela-
cionados deverão estar devidamen-
te documentados (documento com 
foto) para poder ter acesso ao clube;
  3. Para as empresas não cadastra-
das os atletas na hora do jogo terão 
que comprovar serem trabalhadores 
rodoviários de cargas conforme Re-
gulamento da competição;
  4. Sempre que houver a necessida-
de para o acesso de um novo atle-
ta, a equipe devera enviar email ao 
SEST/SENAT já mencionado no item 
2, ate que o mesmo providencie a 
confecção de sua carteira de asso-
ciado;
OBS: Este procedimento não poderá 
ser repetido pelo mesmo atleta (Tra-
balhador).
  5. O procedimento para o acesso 
dos convidados (máximo de 10) por 
equipe para cada jogo, obedecerá os 
mesmos critérios descritos no item 
02 deste comunicado;
6. Mais um facilitador para confec-
ção da carteira de associados, esta-
rá à disposição dos trabalhadores. 
Aos sábados no turno da manha o 
clube estará funcionando para este 
procedimento, e aos domingos pela 
manha o trabalhador poderá efetuar 
a atualização com os documentos, 
adiantando o processo da confecção;
  Todos os procedimentos são gra-
tuitos.

DEPUTADOS BAIANOS TRAIRAM OS TRABALHADORES BRASILEIROS 
E VOTARAM SIM PARA REFORMA TRABALHISTA

Benito Gama 
(PTB) 

Arthur Oliveira 
Maia (PPS)

Cacá Leão (PP)

Erivelton Santa-
na (PEN)

Elmar  
Nascimento (DEM)

João Carlos 
Bacelar (PR) 

José Rocha 
(PR)

José Carlos 
Araújo (PR)

Jutahy Junior 
(PSDB)

Negromonte Jr. 
(PP) 

Márcio Marinho 
(PRB)

Pastor Luciano 
Braga (PRB)

Roberto Britto 
(PP) 

Paulo Magalhães 
(PSD) 

Ronaldo  
Carletto (PP) 
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Claudio  
Cajado (DEM) 

 José Carlos 
Aleluia (DEM)

Lucio Vieira Lima 
(PMDB) 

Paulo Azi (DEM)
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  A reforma trabalhista (PL 6.787/16) 
é um retrocesso que o governo Te-
mer impôs para nós trabalhadores. 
No dia 11 de julho, o texto-base da 
reforma trabalhista foi aprovado no 
Senado por 50 votos contra 26 de 
oposição e seguiu para sanção pre-
sidencial. A Lei altera mais de 100 
artigos da Consolidação das Leis 
Trabalhistas. Entre as atrocidades 
que esta manobra propõe podemos 
citar: acordos entre empregador e 

empregado serão colocados acima 
da legislação vigente, ou seja, o pa-
trão vai poder impor regras próprias 
ao empregado e este por ser a parte 
mais frágil da relação vai se subme-
ter ao que for definido; cria o traba-
lho intermitente onde o serviço será 
pago por hora trabalhada ao invés 
das jornadas tradicionais previstas 
na CLT e ainda não prevê depósito 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); redução do interva-

lo da refeição e descanso; entre vá-
rias outras alterações que reduzem 
os direitos dos trabalhadores.


