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JORNAL

Equipe Expresso BR é a grande campeã do
 VII Campeonato de Futebol Society do Sindicar

  No dia 4 de dezembro foi realizada a 
grande fi nal do VII Campeonato de Fu-
tebol Society do Sindicar, no Sest/Senat 
em Simões Filho. A equipe campeã foi 
Expresso BR, a vice-campeã Atlas, a ter-
ceira colocada foi a AMB e a quarta colo-
cada foi a DLT. A festa contou ainda com 
premiações especiais para os quatro des-
taques do campeonato e distribuição de 
Troféus para o artilheiro do campeonato: 
Tiago Silva da empresa TEGMA com 17 
gols; Defesa menos vazada: EXPRESSO 
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BR com 7 gols; Bola de Ouro do Cam-
peonato: Elielson (Índio) da empresa EX-
PRESSO BR e a Torcida mais animada 
que foi a da empresa ATLAS.
    O diretor do Sindicar e coordenador do 
Campeonato, Roberto Luz, disse, “quero 
parabenizar a todas as equipes que par-
ticiparam do VII Campeonato de Futebol 
Sindicar, especialmente a cada atleta 
(trabalhador) pelo comportamento ordei-
ro, educado (porém sem nunca perder 
o espírito de competitividade), com uma 

Equipe da Expresso BR comemora vitória
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lealdade esportiva digna dos grandes ho-
mens que são vocês. Conhecemos pela 
1ª vez em nossas 7 edições, um BI CAM-
PEÃO,  com uma campanha brilhante (in-
victa), que não deixou dúvida sobre sua 
grande conquista. Parabéns EXPRESSO 
BR. Os nossos elogios se estendem a to-
das as nossas equipes, 22 este ano; po-
rém não podemos deixar de destacar as 
4 equipes, que proporcionaram uma fi nal 
digna de um grande evento como tem se 
mostrado o nosso Campeonato Sindicar.
Além dos belíssimos troféus entregues 
aos nossos grandes campeões, cada 
equipe foi presenteada com uma linda 
bicicleta esportiva. Nos orgulhamos de 
ser representante de uma categoria que 
a cada dia demonstra uma personalida-
de única, marcante , digna de elogios e 
aplausos. O campeonato 2017 vem aí, e 
gostaríamos de contar com a presença de 
todos, não vamos deixar este elo positivo 
conquistado ao longo destes anos enfra-
quecer. O nosso convívio e união só irá 
nos fortalecer ainda mais, não só como 
pessoas, mas também a nível coletivo 
da categoria. Quero nesta oportunidade, 
desejar a todos  trabalhadores e seus fa-
miliares um Ano Novo com muita luz em 
nossos caminhos. Mas não esqueçam te-
mos que fazer merecer. Um grande abra-
ço da Diretoria e até lá”.
   Emerson Santos de Jesus, auxiliar de 
motorista da AMB, disse, “quero agrade-
cer a organização do campeonato, que 
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EDITORIAL - Palavra do Presidente

   Companheiros da categoria de trans-
portes de cargas, sabemos que 2016 
foi um ano difícil, de reviravoltas na 
política, além de várias outras mano-
bras que estão sendo feitas para pre-
judicar o trabalhador como as mudan-
ças propostas na Reforma Trabalhista 
do Governo, entre elas estão: passar o 
período de experiência de 90 dias para 
120 dias prorrogáveis por mais 120, 
ou seja, o trabalhador poderá ficar até 
8 meses em experiência,  os acordos 

coletivos de trabalho que poderão se 
sobrepor a CLT, a redução das férias 
para 15 dias de descanso, o restante 
poderá ser objeto de negociação co-
letiva, a jornada diária pode passar 
das atuais 8h para 12h e o almoço que 
pode passar para apenas 30 minutos, 
atualmente é de 1h. Essas são algu-
mas das propostas sugeridas pelo Go-
verno para flexibilizar os direitos dos 
trabalhadores, dessa forma ele be-
neficia os empresários e prejudica os 
trabalhadores. É preciso que todos se 
reúnam para lutar contra este absurdo 
que o Governo tenta impor aos brasi-
leiros.
  Precisamos de propostas que bene-
ficiem os colegas trabalhadores que 
labutam noite e dia nas estradas e não 
de projetos que aniquilam direitos e 
aumentam jornada de trabalho.
    Que 2017 seja um ano diferente, 
temos esperança de que o povo uni-
do pode mudar este cenário de horror 
para os diretos trabalhistas que vem 
se desenhando nos últimos meses. 
Feliz Ano Novo!

Braulino Sena Leite
Presidente do Sindicar

Reforma trabalhista aniquila direitos e 
prejudica trabalhadores

está de parabéns e que a cada ano vem 
evoluindo...foi um jogo eletrizante, tive-
mos várias viradas e graças a Deus vira-
mos no último lance do jogo”.
   O motorista da AMB, Márcio Santos, fez 
dois gols. “O jogo da final foi maravilhoso, 
ganhamos de virada e foi muito gratifican-
te para mim. O campeonato foi excelente 
e bem organizado”.
   Denilson dos Santos que jogou na DLT, 
mas trabalha como auxiliar operacional 
na Task logística contou que agradece a 
Deus por ter chegado entre as quatro me-
lhores equipes de novo, “no ano passado 
ficamos em terceiro e este ano em quarto. 
Agradecer ao grupo, lutamos até o final, 
não desistimos do jogo em nenhum mo-
mento, no final ganha que foi melhor e em 
mais de 20 equipes ficar em quarto é mui-
to bom também”.
   O conferente da DLT, Anderson Nas-
cimento, ressaltou o fato de algumas 
equipes cometerem o WO durante a 
competição. “Peço que no ano que vem 
as empresas não façam WO no meio do 
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Continuação capa... campeonato, pois tem que valorizar o 
trabalho. A função do campeonato não 
é apenas ser campeão, mas integrar as 
empresas os colegas, as famílias, então 
se perdeu o jogo tem que vir para se en-
contrar e confraternizar. O importante é 
competir, conseguimos ficar em quarto, 
mas com fé em Deus ano que vem vamos 
lutar para ser campeão”.
   O motorista da AMB, Fernando Montei-
ro, disse que “o campeonato que o Sindi-
car organiza não poderia ser melhor para 
o domingo do trabalhador, eu agradeço e 
prometo que todos os anos a AMB estará 
aqui”.
   O treinador da equipe Atlas, Flávio Pei-
xoto contou que “o campeonato foi bem 
organizado, a competição teve um eleva-
do padrão de jogo, ganhar ou perder faz 
parte, e ser vice-campeão no universo de 
mais de 20 equipes não é tão ruim”.
   O auxiliar na Atlas, Sandro Oliveira San-
tos contou que “foi bom o resultado, agra-
deço a Deus até aonde chegamos, esta-
mos de parabéns pelo vive-campeonato”.
   O presidente do Sindicar, Braulino Sena 
Leite ressaltou o luto no futebol em razão 
da tragédia com o time da Chapecoense 
e comentou sobre o campeonato. “O fu-

tebol está de luto, inclusive fizemos uma 
homenagem com 1 minuto de silêncio 
em respeito às vítimas da tragédia com o 
time da Chapecoense. Futebol também é 
alegria, para nós é uma satisfação imen-
sa, pois estamos trazendo alegria para os 
nossos companheiros trabalhadores em 
transportes de cargas, é um trabalho di-
fícil e que dura o ano todo, mas estamos 
fazendo o possível para manter o cam-
peonato todos os anos para ver a alegria 
dos trabalhadores e familiares”.
Antes do início do jogo, Welson de Oli-
veira Costa da Expresso BR, leu uma 
mensagem em homenagem às vítimas e 
familiares do time da Chapecoense. So-
bre o campeonato ele disse, “jogo desde 
o primeiro campeonato, é o sexto que 
participamos, fomos campeões em 2012 
e no ano de 2015 fomos vice-campeões 
e esse ano conseguimos mais um título 
que foi o de Campeão, agora a Expresso 
BR é a única equipe Bi Campeã, fazendo 
história no campeonato. A cada ano esta-
mos mais motivados por isso quero agra-
decer ao Sindicar, a Roberto, a Braulino e 
a Edilson”.
   Edilson Rocha que integra a equipe de 
coordenação do campeonato, disse que 
“foi um ano muito difícil, sentimos na pela 
a crise, mas com muita luta e o apoio do 
presidente Braulino Sena Leite que acre-
ditou no projeto, graças a Deus vencemos, 
hoje estamos concluindo o campeonato e 
na minha opinião e da diretoria todas as 
equipes que participaram são campeãs 
pela luta. Vencemos os obstáculos e com 
fé em Deus no ano que vem vamos rea-
lizar mais um evento. Nosso objetivo é a 
reunião da categoria através da família, 
quando vemos a família reunida isso nos 
fortalece para essa jornada”.
   O expedidor da Expresso BR, Almir Je-
sus da Silva contou que “já esperávamos 
vencer o campeonato, pois a equipe es-
tava bem organizada e preparada para 
o campeonato, por isso eu acredita que 
chegaríamos longe, mas em uma final 
tudo é possível. Foi um placar elástico 
(4x1) em se tratando de uma final e de 
duas equipes muito fortes, por isso não 
esperava um placar tão dilatado. A equipe 
da Atlas também está de parabéns pelo 
desempenho”.
   Mário Sérgio Ramos contou que é fun-
cionário da Primeira do Nordeste, equipe  
que não pode participar por motivo de for-
ça maior por isso foi convidado para ser 
treinador da Expresso BR. “O resultado 
já era previsto, pois fizemos 10 jogos e 
10 vitórias não tem nem o que contestar, 
agradeço a organização pelo evento e 
que a cada ano seja melhor. O placar foi 
construído ao longo do campeonato, não 
vou dizer que foi uma final fácil, pois não 
existe final fácil, então graças a Deus er-
ramos menos por isso fomos campeões”. 
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Fotos do campeonato
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Equipe campeã Expresso BR Equipe vice-Campeã Atlas
Campeã Expresso BR recebe troféu do 

presidente Braulino Sena Leite

Equipe AMB foi a terceira colocada Equipe DLT foi a quarta colocada Bola de Ouro do Campeonato: Elielson 
(Índio) – Expresso BR

Torcida mais animada - Atlas Defesa menos vazada – José Raimundo - 
Expresso BR 7 GOLS

Artilheiro do Campeonato: Tiago Silva – 
Tegma 17 Gols

Destaque do campeonato - 
João Carlos - Expresso BR

Destaque do campeonato - 
Diego Alves - Atlas

Destaque do campeonato - 
Fernando Monteiro - AMB

Destaque do campeonato - 
Denilson dos Santos - DLT

1 minuto de silêncio em homenagem às 
vítimas da tragédia com a Chapecoense

As quatro equipes finalistas ganharam uma 
bicicleta cada
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    A diretoria do Sindicar preza pela 
saúde do trabalhador rodoviário de 
cargas, por isso sempre que possível 
promove ações como essa para atua-
lizar informações sobre saúde e tirar 
dúvidas para os trabalhadores, princi-
palmente no que se refere ao exame 
de toque, muito estigmatizado ainda 
entre os homens e o exame de Antí-
geno prostático específico (PSA) que 
é uma substância produzida pelas 
células da glândula prostática e que 
a depender dos níveis pode indicar a 
presença do câncer.   

  A Confederação Nacional dos Trabalha-
dores em Transportes Terrestres (CNTTT) 
reuniu a sua diretoria no Hotel Vila Galé, 
em Guarajuba – Camaçari, no dia 02 de 
dezembro, para aprovação da prestação 
de contas 2016 e avaliação da projeção 
de custos e investimentos para 2017. Na 
ocasião os presentes apresentaram suas 
demandas e sugestões para a CNTTT e 
elogiaram o trabalho de gestão do presi-
dente, Omar José Gomes, que agrade-
ceu a confiança dos colegas.
   O presidente da Federação Interestadu-
al dos Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários do Nordeste (FITTRN), Braulino 
Sena Leite, prestou uma homenagem ao 
presidente da CNTTT, Omar José Go-
mes, presenteando-o com um busto onde 
sua imagem foi esculpida. O senhor Omar 
José agradeceu a linda homenagem. 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres 
reúne diretoria para aprovação da prestação de contas 2016

   No mês de novembro de 2016 a dire-
toria do Sindicar visitou várias empre-
sas para apresentar palestras sobre 
prevenção do câncer de próstata com 
os profissioais de saúde Domingos 
Passos e Luis Henrique. As empresas 
participantes foram Iberia Transpor-
tes,  TNT Brasil, Patrus Transportes 
e Fedex Transportes e Logística.
    Estiveram presentes na ação tam-
bém o coordenador de eventos do 
Sindicar, Edilson Rocha, o diretor do 
Sindicar, Roberto Luz e a assistente 
de base, Sueli Andrade.

SINDICAR PROMOVE PALESTRAS 
SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 

PRÓSTATA NO NOVEMBRO AZUL

O presidente da CNTTT, Omar José Gomes, foi homenageado pelo 
presidente da FITTRN, Braulino Sena Leite

COMUNICADO
Os representantes das equipes interes-
sadas em participar do Campeonato de 
Futebol Society Sindicar 2017, devem 
entrar em contato com urgência com Ro-
berto Luz pelo telefone 71-99186-3129 
ou através do email: federa.nordeste@
terra.com.br, para tratar de assuntos re-
ferentes ao evento.

Roberto Luz
Diretor Secretário do Sindicar e Coordenador do 

Evento


