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Eleição da Federação 
interestadual dos 
trabalhadores 
em transportes 
rodoviários do 
nordeste

venha para a fi nal 
do campeonato 
de Futebol do
Sindicar

no outubro rosa 
o Sindicar cons-
cientiza sobre a 
importância da 
prevenção

JORNAL

Chapa 1 é reeleita para continuar gestão da  Federação Interestadual 
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Nordeste

  No dia 23 de setembro, os represen-
tantes dos sindicatos fi liados à Fede-
ração Interestadual dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários do Nor-
deste (FITTRN) se reuniram para um 
momento importante, a eleição que 
defi niu a Chapa 1 como vencedora 
unanime e garantiu que o presiden-
te Braulino Sena Leite e sua diretoria 
continue com o trabalho de excelência 
que vem desenvolvendo no Nordes-
te para o bem da categoria de trans-
portes rodoviários. O presidente da 
FITTRN, Braulino Sena Leite, contou 
que a eleição foi muito produtiva e 
que tinha acabado de chegar de uma 
prestação de contas em Alagoas – “lá 
em Alagoas já percebemos que os 
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sindicatos  estavam com o desejo de 
continuar com a mesma diretoria na 
Federação, pois sempre encaramos o 
trabalho com a verdade, fazendo tudo 
aquilo que é importante, inclusive com 
os congressos nos Estados e várias 
outras importantes intervenções que 
fi zemos, distribuímos cartilha para as 
mulheres no outubro rosa, fi zemos 
ações no novembro azul, missa e ati-
vidades no 25 de setembro – Dia dos 
Motoristas, entre outras ações, traba-
lhando com a justiça do trabalho, com 
a Nova Central e com todos os com-
panheiros trabalhando presentes e 
participando, por isso fomos graças a 
Deus mais uma vez eleitos para mais 
um mandato e esperamos fazer uma 

Representantes sindicais do Nordeste estiveram presentes na eleição
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gestão muito boa para mim e para to-
dos os colegas”.  
   O presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários 
de Cargas e Passageiros de Barreiras, 
Benedito Nascimento Costa, comen-
tou sobre sua representatividade no 
pleito, “eu quero agradecer aos com-
panheiros que me elegeram para a te-
souraria, procuro honrar com orgulho 
essa confi ança que vem nos unindo a 
mais de 30 anos”.
  O primeiro secretário da FITTRN e 
presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários 
de Cargas de Maceió, João Sampaio, 
destacou o respeito nas relações. 
“Tenho que parabenizar pois somos 
uma família rodoviária grande, o nos-
so respeito aos trabalhadores e suas 
famílias também é muito importante”. 
Disse ainda que “o presidente vem fa-
zendo um trabalho muito bom, inclusi-
ve todo ano ele faz um seminário em 
cada Estado para capacitar as lide-
ranças o que é muito importante para 
manter uma gestão de sucesso”.
   O diretor do Sindicar, Roberto Luz, 
lembrou que “a continuidade da ges-
tão vai permitir que os projetos conti-
nuem, já que fomos chapa única e fo-
mos eleitos pela maioria. Vamos torcer 
para que tudo venha a correr dentro 
do planejado mesmo com esse quadro 
político que estamos vivendo”.
   O presidente do SindhotéiS, José 



2 www.sindicarbahia.org.br

EDITORIAL - Palavra do Presidente

 No mês de setembro foi realizada a elei-
ção para mais um mandato na Federa-
ção Interestadual dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários do Nordeste 
(FITTRN) e os representantes dos sindi-
catos de transportes rodoviários estive-
ram presentes para depositar na urna o 
seu voto de confiança em nossa chapa 1 
que foi a única chapa a concorrer no plei-
to. 
   Nossa diretoria foi eleita por unanimi-
dade o que só prova que o trabalho que 

vem sendo realizado nos último anos tem 
surtido efeitos positivos. 
   Ao longo dos anos a nossa diretoria 
não mede esforços para lutar por melho-
res condições de trabalho para a catego-
ria de transportes rodoviários de cargas 
e sabemos que para alcançar as nossas 
conquistas muita luta ainda deve ser ven-
cida, e é com este propósito que vamos 
enfrentar mais um mandato, apostando 
na credibilidade que nos foi depositada e 
dando continuidade ao trabalho que vem 
sendo encarado com seriedade, além de 
continuar promovendo diversas ativida-
des importantes como as palestras nas 
empresas no outubro rosa, e novembro 
azul, Congressos nos Estados, Carti-
lha para as Mulheres, trabalhando com 
a Justiça do Trabalho, Nova Central e a 
Confederação, por isso esperamos que 
este próximo mandato seja de muitas lu-
tas e conquistas para toda a categoria, 
pois esse é o nosso principal objetivo, 
lutar para vencer! Agradeço a confiança 
que me foi depositada, o resultado das 
urnas será bem representado pela nossa 
diretoria.

Braulino Sena da Silva Leite
Presidente do Sindicar

Eleição da Federação Interestadual dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários do Nordeste 

Fotos da Eleição

Expediente Sindicato doS trabalhadorES Em tranSportES intErmunicipaiS dE cargaS dE Salvador (Sindicar)

 Presidente: Braulino Sena Leite  Jornalista Responsável: Dayanne Pereira (DRT 3727)   textos: Dayanne Pereira   Diagramação e design: Lis Dias   Fechamento em 31/10/2016.    Site: www.sindicarbahia.org.
br   Email: sindicarbahia@hotmail.com   Telefones.: (71) 3328-1679 / 3389-4913 Fax: (71) 3382-4484   Endereço: Ladeira do Pepino nº 18 Engº Velho de Brotas - Salvador-BA, CEP. 40.240-306   • Os artigos, 

assinados, não representam, necessariamente, a opinião da Diretoria da Entidade    
 • É permitida a reprodução das matérias, parcial ou integralmente, desde que revelada a fonte

Continuação capa...
Fo

to
s: 

D
ay

an
ne

 P
er

ei
ra

Ramos, que fez parte da equipe que 
conduziu a eleição disse. “O pleito 
hoje foi tranquilo, uma eleição de cha-
pa única onde não houve concorrên-
cia, isso demonstra o trabalho que 
Braulino vem realizando na Federa-
ção e a credibilidade perante seus as-
sociados. Todos os sindicatos filiados 
provaram hoje que permanecem acre-
ditando na gestão de Braulino e mais 
uma vez reconduzindo ele para mais 
um mandato. Isso é importante para 
qualquer representante sindical. Todos 
os trabalhadores de transporte estão 
de parabéns”. O diretor do SindhotéiS, 
Almir Pereira, que também auxiliou na 
eleição disse, que “o Braulino está de 
parabéns com esta eleição que renova 
por mais quatro anos o seu mandato”.
O presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Transportes Rodoviários 
de Cargas do Estado da Bahia, José 
Carlos Lopes, comentou que “o pleito 
eleitoral da chapa 1 da Federação é 
um pleito que já acompanhamos há 
25 anos e não pretendemos mudar por 
que o senhor Braulino Sena Leite vem 
nos representando muito bem, agindo 
corretamente com a movimentação 
dos sindicatos do Nordeste, até por 
que ele como representante represen-
ta bem os sindicatos nacionalmente e 
em todas as ações que possam be-
neficiar sindicatos e trabalhadores. E 
está sempre atento a tudo que possa 
atingir os trabalhadores por isso que 
ele tem uma credibilidade muito gran-
de com os presidentes de sindicatos e 
com a categoria e eu espero que isso 
dure mais 25 anos”.



3www.sindicarbahia.org.br

no outubro rosa o Sindicar conscientiza 
sobre a importância da prevenção

   No mês dedicado ao Outubro Rosa 
o Sindicar promoveu palestras sobre 
os riscos e a prevenção do câncer de 
mama nas empresas onde tem traba-
lhadores da categoria de transportes 
rodoviários de cargas para conscienti-
zar sobre a importância da prevenção, 
além de tirar dúvidas sobre essa do-
ença. 
  As empresas que receberam esta 
ação foram San Remy Transportes e 

Logística, TNT Brasil, Patrus Transpor-
tes e Iberia Transportes e Guindastes.     
Estiveram também presentes na ação  
três enfermeiros da Faculdade Dom 
Pedro, Wendel Lopes Silva e Maria 
Rita Souza Conceição e Jandiara San-
tos Souza, o coordenador de eventos 
do Sindicar, Edilson Rocha, o diretor 
do Sindicar, Roberto Luz e a assisten-
te de base, Sueli Andrade.
    “Sabemos que o câncer de mama 

é o tumor que mais causa morte nas 
mulheres, é importante que nós mu-
lheres façamos o auto exame mensal-
mente e quando na consulta com o gi-
necologista solicitar todos os exames 
de rotina não deixando de esquecer a 
mamografia e a ultrassonografia. Com 
o  diagnóstico precoce as chances de 
cura são maiores e pensando nisso o 
Sindicar todo ano oferece aos traba-
lhadores de transporte rodoviários de 
cargas,  palestras com todas as infor-
mações necessárias para orientar e 
conscientizar esse  movimento mun-
dial que é o OUTUBRO ROSA”, des-
taca Sueli Andrade.
 “Estamos levando para os trabalha-
dores informações sobre a importân-
cia da prevenção do câncer de mama. 
E mesmo em uma categoria predomi-
nantemente masculina é importante 
informar para que eles repliquem essa 
informação”, afirma Edilson Rocha.
   No mês dedicado ao Novembro Azul 
o Sindicar também realiza palestras 
nas empresas sobre prevenção do 
câncer de próstata. Fiquem atentos!

Multas de trânsito ficam mais 
caras a partir de novembro

    A partir de novembro as multas por 
infração de trânsito ficarão mais caras 
em todo o país. As regras mais rígidas 
para o Código de Trânsito foram esta-
belecidas pela Lei n.º 13.281 , sancio-
nada em maio deste ano. Segundo o 
Ministério das Cidades, desde o ano 
2000 as multas não eram reajustadas.
   A infração gravíssima, que antes ti-
nha multa de R$ 191,54, passará a 
ter o valor de R$ 293,47. Já as mul-
tas por infração grave passarão para 
R$ 195,23 - anteriormente o valor era 
R$ 127,69. Para a infração média, as 
multas passarão de R$ 85,13 para R$ 
130,16. As infrações leves, que antes 
tinham multa de R$ 53,20, passarão a 
valer R$ 88,38.

    A infração para quem for flagrado 
manuseando o telefone celular en-
quanto estiver ao volante, que atual-
mente é considerada média, passará 
a ser gravíssima. Com isso, o valor 
da multa subirá de R$ 130,16 para R$ 
293,47.
    De acordo com o Código de Trânsito, 
a receita arrecadada com a cobrança 
das multas de trânsito deve ser apli-
cada, exclusivamente, em sinalização, 
engenharia de tráfego, de campo, po-
liciamento, fiscalização e educação de 
trânsito. O Fundo Nacional de Segu-
rança e Educação de Trânsito recebe, 
para a mesma finalidade, 5% da recei-
ta arrecadada com as multas.
Fonte: Agência Brasil

Pesquisa CNT aponta 
58,2% das rodovias 

com problemas
    A 20ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias 
constatou que, dos 103.259 km analisados, 
58,2% apresentam algum tipo de problema 
no estado geral, cuja avaliação considera as 
condições do pavimento, da sinalização e da 
geometria da via.
   Em relação ao pavimento, 48,3% dos 
trechos avaliados receberam classificação 
regular, ruim ou péssimo. Na sinalização, 
51,7% das rodovias apresentaram algum 
tipo de deficiência. Na variável geometria da 
via foram constadas falhas em 77,9% da ex-
tensão pesquisada. 
   De acordo com a pesquisa, somente os 
problemas no pavimento geram um aumen-
to médio de 24,9% no custo operacional do 
transporte. O estudo da CNT e do SEST 
SENAT abrange toda a extensão da malha 
pavimentada federal e as principais rodovias 
estaduais pavimentadas.
   A CNT calcula que, para adequar a malha 
rodoviária brasileira, com obras de duplica-
ção, construção, restauração e solução de 
pontos críticos, seriam necessários investi-
mentos de R$ 292,54 bilhões.
   Para acessar os dados completos (relatório 
geral e por unidade da Federação, galeria de 
fotos, edições anteriores e ranking das me-
lhores e piores ligações rodoviárias), acesse 
o site pesquisarodovias.cnt.org.br.

Fonte: Portal do Trânsito
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Estradas e rodovias ganham novos 
limites de velocidade

80 km/h para os demais veículos, 
sem especificar pistas de mão du-
pla ou simples.  Nas estradas, a ve-
locidade máxima segue inalterada 
em 60 km/h. É bom destacar que, 
segundo o Código de Trânsito Bra-
sileiro, estradas são vias rurais não 
pavimentadas. Já as rodovias são 
as vias pavimentadas.
  Permanece em vigor o artigo que 
determina que, onde não existir si-
nalização regulamentadora, a ve-
locidade máxima em vias urbanas 
será de:

– 80 km/h nas vias de trânsito rápi-
do;
– 60 km/h nas vias arteriais;
– 40 km/h nas vias coletoras;
– 30 km/h nas vias locais.
Fonte: Blog do Caminhoneiro

vEnha para a Final
campeonato de 

Futebol do 
Sindicar

   CONVOCAÇÃO GERAL
 O diretor do Sindicar, Roberto Luz 
destaca que “estamos vivenciando 
um dos Campeonatos mais empol-
gantes, dos que já realizamos, as 
disputadas vagas na fase de gru-
po, jogos memoráveis nas fases 
de “Mata – Mata”, uma competição 
com um nível técnico espetacular e 
principalmente um padrão de com-
portamento exemplar.
  Diante destes atrativos estamos 
convocando toda família Rodoviária 
de Cargas a comparecer no SEST/
SENAT nos dias dos nossos jogos 
decisivos, torcer para sua equi-
pe (empresa) e formar uma gran-
de corrente positiva para que tudo 
continue a transcorrer dentro de um 
clima de paz, harmonia e muito res-
peito. Nós merecemos.
  E lembre-se, dia 04 de dezembro 
será o dia da nossa Grande Final; 
com início dos jogos as 08h50 com 
a decisão do 3º e 4º colocados e 
logo em seguida estaremos conhe-
cendo o nosso Grande Campeão”.

diretoria do Sindicar participa da iv edição 
do Sindjust em lençóis

   A diretoria do Sindicato dos Tra-
balhadores em Transportes Inter-
municipais de Cargas de Salvador 
(Sindicar) participou da IV edição 
do Sindjust, com o tema Legislado 
X Negociado, realizado no dia 08 e 
09 de setembro, no auditório Casa 
Afrânio Peixoto, na Fundação Pe-
dro Calmon, em Lençóis - Bahia.
   O evento teve o apoio de várias 
entidades sindicais, do Tribunal Re-
gional do Trabalho da Bahia (TRT5), 
Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho na Bahia (Ama-
tra) e da  Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Anamatra).
  Entre os presentes estavam o juiz 

titular da 25º vara do Trabalho de 
Salvador, Agenor Calazans, o de-
sembargador do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 5º região, Val-
tércio Oliveira,  a juíza do trabalho, 
Silvia Izabele, o advogado Wadih 
Habib, a advogada Christiane Gur-
gel, o desembargador do trabalho, 
Marcos Gurgel, a juíza do trabalho, 
Gerúzia Amorim, o juíz do trabalho, 
Luiz Medrado, o advogado, Jarleno 
Oliveira, o juíz do trabalho Gilmar 
Carneiro, o advogado Antônio Me-
nezes, a presidenta da Amatra 5, 
Rosemeire Fernandes, o presiden-
te da Nova Central Bahia, José Ra-
mos, entre outros representantes 
de diversas entidades sindicais.

   Além de alterar os valores das 
multas, a lei Nº 13.281, de 4 de 
maio de 2016, estabele novos limi-
tes de velocidade para rodovias e 
estradas que entraram em vigor em 
novembro. Mais do que reduzir os 
limites, a nova redação da lei espe-
cifica a velocidade máxima em vias 
de pista dupla e de pista única.
  Em rodovias de pista dupla, já está 
em vigor o limite de 110 km/h para 
automóveis, camionetas e motoci-
cletas e de 90 km/h para os demais 
veículos. Em rodovias de pista sim-
ples, por outro lado, o limite passa 
a ser de 100 km/h para automóveis, 
camionetas e motocicletas e de 90 
km/h para os demais veículos.
  Antes, a lei estipulava 110 km/h 
para automóveis e camionetas, 90 
km/h para ônibus e microônibus e 


