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Sindcon-BA
GESTÃO CLASSISTA

Diretoria Eleita
Toma posse a nova
Diretoria do Sindcon,
no dia 22 de novembro
de 2013. Eleita a
Chapa1, tem início uma
gestão determinada a
fazer do Sindicato uma
referência na luta pela
defesa dos direitos dos
trabalhadores na Bahia.
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APRESENTAÇÃO

A Diretoria do Sindcon apresenta à
categoria o balanço de uma gestão
classista com uma breve retrospectiva
de ações proveitosas e pontuais na luta
por conquistas.

Diretoria Executiva Efetiva

A Diretoria do Sindcon é formada por 13
companheiros e companheiras que se destacam
em seus locais de trabalho e aceitaram a tarefa
de representar a categoria à frente da sua
entidade de classe.
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MENSAGEM
DO PRESIDENTE
Ao assumir a presidência em
2010 Jorge Fonseca imprimiu
um novo marco na história dos
trabalhadores e trabalhadoras
de concessionárias de veículos
e vendedores de consórcios no
estado da Bahia.
São duas gestões voltadas às
lutas da categoria, que resgataram
e valorizaram conquistas,
fortalecendo, sobretudo, a união
dos trabalhadores junto ao
Sindicato.

GESTÃO DESAFIADORA
E PROVEITOSA
Colegas,
Quando implantamos no Sindcon uma gestão classista
tínhamos a certeza da nossa responsabilidade como
sindicalistas e gestores do patrimônio coletivo, da
administração institucional e política na condução das
lutas e conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras
nas administradoras de consórcio, concessionária e
distribuidora de veículos da Bahia.
Para esta Diretoria, que tomou posse em 22 de
novembro de 2013, gestão 2013/2017, enfrentar
os desafios ora assumidos foi preciso, sobretudo,
coragem de mudar e avançar com mais uma
gestão classista, conduzindo o Sindicato como um
instrumento de luta para conquistar melhores salários,
condições dignas de trabalho, direitos trabalhistas
e sociais, contribuindo no processo de formação
política e sindical para a consciência de classe da
nossa categoria, com participação na luta política
mais geral da sociedade na defesa da democracia.
Conseguimos cumprir em parte o desafio em
tornar nossa entidade mais atuante, representativa
e reconhecida na sociedade, nas instituições

governamentais, públicas e classistas. Com atuação
destacada em atividades e eventos da Federação
Nacional dos Trabalhadores em Concessionárias
e Distribuidores de Veículos – Fenatracodiv, e no
movimento sindical baiano, junto à Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB Bahia.

Saldo positivo

Consolidamos nosso Patrimônio ao adquirirmos
mais uma sede própria, oferecendo mais conforto
e bem-estar aos associados, mudamos a forma de
apresentação da entidade com a modernização da
nossa marca e implantamos uma nova identidade
visual mais atual. Oferecemos cursos, uma grade
de convênios e fizemos com maestria a defesa dos
direitos trabalhistas, seja nas negociações coletivas
ou através de ações judiciais.
Enfim, encerramos a gestão com um saldo positivo
e a certeza do dever cumprido. Que venham novos
desafios!
Jorge Fonseca
Presidente do Sindcon-BA
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HISTÓRICO
O Sindcon Bahia tem uma
história de lutas e contribuição
decisiva na organização nacional
da categoria e na união de classe
pela conquista de direitos a
todos os trabalhadores.

SINDICATO CLASSISTA
E DE LUTAS
O Sindcon é uma entidade de classe que defende os
direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho,
salários decentes e qualidade de vida dos empregados em
administradora de consórcio, concessionária e distribuidora
de veículos do estado da Bahia.
Fundado em 21 de agosto de 1991 por um grupo de
vendedores interessados em criar uma entidade que
realmente os representassem. 130 trabalhadores assinaram
a ata de fundação, entre eles, Dílson José Alves Santos, seu
primeiro presidente, e os diretores: Erivaldo do Nascimento,
Lídia Andrade, Nilcea Oliveira, Norman Soares, Hildete
Carvalho, Nivaldo Guimarães, Itiza da Silva, Diógenes
Jesus, Gaudino Santos, Antonio Castilho, Willians Souza,
José Almeida e Luiz Souza, que organizaram a entidade e
associaram os colegas.
A carta sindical é de 2004. A partir desse ano, por iniciativa
do presidente do sindicato baiano, que passou a visitar
sindicatos do ramo específico de vendas de carro e
consórcios em outros estados, como Rio de Janeiro, Ceará,
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, começa a organização
nacional dos trabalhadores do ramo, culminando com
a fundação da Fenatracodiv – Federação Nacional dos
Trabalhadores em Vendas de Consórcios, Venda de
Veículos e Empregados em Concessionárias. Hoje, a
Federação possui 11 sindicatos filiados.
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ATUAÇÃO
INSTITUCIONAL
Na busca por respeito aos
direitos e melhores condições de
vida para a categoria o Sindcon
sempre atuou junto às demais
entidades sindicais e órgãos
públicos.

Defesa da Democracia

Diretores e funcionários do
Sindcon foram às ruas de
Salvador, no ano de 2016,
juntamente com a CTB, diversos
sindicatos e entidades do
movimento popular e social.

REPRESENTAÇÃO SINDICAL
O Sindcon tem base estadual e representação sindical nas cidades de: Paulo Afonso, Feira de Santana,
Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas. Para melhor servir aos associados do interior do estado,
o Sindcon conta com parcerias com outras entidades classistas nas cidades de Feira de Santana
e Barreiras com o Sinposba, Vitória da Conquista com a Fetag, Teixeira de Freitas e Itabuna com o
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.

Atuação Institucional

Negociação com os Sindicatos
patronais: Sintracodiv BA - Sindicato
dos Concessionários e Distribuidores
de Veículos no Estado da Bahia
e Sinac - Sindicato Nacional dos
Administradores de Consórcios,
participação no 3º Congresso
Nacional da CTB em São Paulo.

Representação reconhecida

O Sindcon é uma entidade respeitada por sua atuação
na luta pelo trabalho decente e contra a precarização
do emprego. Reconhecida por demais sindicatos da
categoria em nível nacional, filiados à Fenatracodiv,
com representatividade no movimento sindical
baiano e com atuação junto aos órgãos públicos de
fiscalização dos direitos e questões trabalhistas.
Filado à CNTC – Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio e à CTB - Central
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o
Sindcon-BA está presente nas lutas, atividades e
manifestações organizadas por esta Central Sindical,
por seu comprometimento com as causas sociais
e o sindicalismo classista. Diretores do Sindcon
participaram de eventos nacionais e estaduais,
seminários e congressos promovidos pela CTB, e o
presidente, Jorge Fonseca, assume papel relevante na
Fenatracodiv no cargo de vice-presidente nacional.
O Sindcon-BA é uma entidade com prestígio político,
sua Diretoria atua institucionalmente junto aos
órgãos públicos como Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego – SRTE do Ministério do
Trabalho, Ministério Público do Trabalho - MTP,
fazendo denúncias e solicitando providências contra as
empresas que desrespeitam os direitos da categoria.
Essa atuação resultou na assinatura de diversos
Termos de Ajuste e Condutas – TAC’s ordenando as
relações entre o Sindicato e as empresas.
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LUTAS E
CONQUISTAS
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CAMPANHAS
SALARIAIS

As Campanhas Salariais anuais dos
trabalhadores em consórcios e dos
trabalhadores em concessionárias
consolidaram conquistas históricas
para a categoria, como não
trabalhar aos domingos. Ganho
real acima da inflação, seguro
para acidentes do trabalho, auxílio
alimentação, auxílio funeral foram
conquistas dessa gestão classista.
Para impulsionar as campanhas,
foram criadas marcas exclusivas,
jornais, cartazes e panfletos como
parte do trabalho de planejamento
e apoio à Diretoria da entidade.

a
panh 6
Cam rial 20ÓR1CIOS
SaRlEaS EM CONS
DO

ALHA

TRAB

solarte
Aiminem lum,
verum cosenda
mudar legatos
os sindic presari
e
laboral e Sinac,
Sindcon
as
concluírames
negociaçõ

em
adores
Trabalh ios conquistam rial
rc
ó
cons de reajuste sagaoslato, os ram
9.40% sede do Sindconl -emSin02dconde e Sinpreacga, codoncsluíem

enção
nião, na l e empresaria larial dos em
Em reu
da Conv
anha Sa
s labora
do itens ial de 9.40%,
sindicato ções da Camp ios, assinan
te salar
órc
cia
30 de
as nego doras de cons ando um reajus ho de 2015 a
tra
jul
ctu
de
pa
,
1º
17
adminis
2016/20
ríodo, de
Coletiva inflação do pe
a
nor
me
ao
repondo
to
2016.
s, exce
pregado
junho de
os os em
o a tod
segurad
Ficou as

r!

luta
e
d
a
r
o
h
a
Tá n

nte
e
i
b
m
a
e
tos
Mais direlhi o saudável.
de traba

5
1
0
2
l
a
i
r
a
l
a
S
a
h
n
Campa
Sindicato dos Vendedores de Consórcios e Veículos do Estado da Bahia
Sindcon Rua da Forca, 39, Ed. Barão de Cotegipe, sala 505/805, Salvador-Bahia,
Sindcon-BA

Tels: 71 3328-3436 e 3481-6229 | www.sindconba.org.br | E-mail: sindcon-ba@uol.com.br
Facebook: Sindcon Bahia

NÃO TRABALHAR AOS DOMINGOS
É UMA CONQUISTA HISTÓRICA DA NOSSA CATEGORIA
Ganhamos muito mais tempo para conviver com nossas famílias, para ampliar nosso tempo de lazer e
vida social, ganhando mais qualidade de vida.

Não nascemos só
para trabalhar

Desde do ano
2010 que nossa
categoria não
trabalha mais aos
domingos, com
exceção de três
domingos ao ano,
em datas escolhidas
por uma assembleia
patronal onde são
definidas as melhores
datas para as vendas. Esta
conquista é fruto de negociação entre o Sindcon e o
Sincodiv Bahia e foi copiada por outros estados.
Antes as concessionárias abriam aos domingos para
realizar feirões e outras ações de vendas, mas os
trabalhadores não recebiam nenhum valor por esse
dia, em alguns casos, nem recebiam alimento nem
transporte, folga era quase proibida.

Domingos, feriados e Carnaval

A proibição de trabalhar aos domingos inclui também
shoppings, parque de exposição e supermercados,
além de não abrir nos feriados nacionais e também na
Paixão de Cristo. Para folgar a segunda-feira de Carnaval, que pelo calendário não é feriado, os trabalhadores eram obrigados a compensar em mais de 8 horas
trabalhadas; hoje esse dia é considerado feriado do Dia
Estadual dos Trabalhadores em Concessionárias e Distribuidora de Veículos do Estado da Bahia, mais uma
conquista fruto de negociações da Campanha Salarial.
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ACOMPANHE
O AVANÇO
São 53 domingos no ano de
2017, 9 feriados nacionais
e apenas 3 domingos
trabalhados.
Com esse acordo para o
plantão de vendas, a grande
maioria do pessoal do setor
administrativo nunca precisará
trabalhar aos domingos.
O Sindcon acionou na justiça 4
empresas por descumprirem a
Convenção Coletiva de Trabalho,
funcionando aos domingos. A
entidade foi vitoriosa em uma
ação e a empresa protelou o
pagamento da multa de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais),
prevista na CCT. Aguarda
sentença referente às demais
ações.
Do valor da referida multa, 50%
destinam-se aos trabalhadores
que comprovadamente estiveram
de plantão no mencionado
domingo; os outros 50%, ao
Sindicato, para cobertura dos
custo com o advogado e para
reinvestimento em melhorias a
favor da categoria.
Sindcon-BA
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JURÍDICO
DENÚNCIAS
E AÇÕES

Recorrer à Justiça para
combater as práticas abusivas
e o desrespeito aos direitos da
categoria é sempre o último
recurso da Diretoria do Sindcon,
quando se esgotam todas as
tentativas de diálogo.

Silvio Caires

Ex-funcionário da
Salvador Motos – Novo
Tempo, vitorioso em 7
reivindicações na Justiça
do Trabalho, com o Jornal
do Sindcon que divulgou
investigação do MPT.

SALTO DE QUALIDADE NA BUSCA DE DIREITOS DESRESPEITADOS
A atuação do Sindcon-BA na defesa dos direitos da categoria deu um salto de qualidade nesta gestão. A Assessoria Jurídica do Sindicato cumpre um papel decisivo, revendo direitos dos trabalhadores e trabalhadoras
na Justiça, impetrando ações de cumprimento e acompanhando os processos trabalhistas dos associados.
A contratação de Assessoria Jurídica e dos escritórios
Assunovida Consultoria e Assessoria Jurídica, Dourado
Amorim Silva e Mendes Lima Advocacia Trabalhista
e Empresarial LTDa, garantiram que mais de trinta
empresas fossem acionadas por violações de direitos.
As denúncias, após averiguação e esgotadas as
possibilidades de acordo, se transformaram em ações
e vitórias contra grupos empresariais, por pagamentos
por fora dos contracheques e por falta de assinaturas
nas carteiras de trabalho depois de 90 dias.

Roque Assunção, assessor jurídico, Sílvio Caires e
Jorge Fonseca, presidente do Sindcon, conversam
sobre a vitória da ação individual e do MPT
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Combate às práticas abusivas

A atuação aguerrida da Diretoria acionou
o Jurídico do Sindcon também para coibir
prática desumana e corriqueira de algumas
administradoras de consórcios que insistiam em
demitir injustamente trabalhadores por justa causa.
Essa prática abusiva virou rotina ao longo de anos,
assim como assédio moral e sexual, denunciados
pelo Sindcon e um grupo de trabalhadores ao
MPT- Ministério Público do Trabalho.
Após investigações do MPT e audiências
públicas com audição de representante dos
trabalhadores, o resultado foi o ajuizamento
de duas Ações Civis Públicas e um processo
que correu em segredo de justiça. Em outro
processo uma empresa assinou um TAC onde se
comprometeu a não exigir de seus trabalhadores
documentos assinados em branco, recibos de
pagamento ou de quitação de quaisquer tipos
de verbas trabalhistas assinados previamente
ao pagamento; além de promover curso de
periodicidade anual, com carga horária mínima de
6 (seis) horas para todos os
gerentes, supervisores e prepostos com poder de
direção atuando no estado da Bahia.
Não assinar a Carteira de Trabalho e não pagar
a Previdência Social são crimes contra os
trabalhadores. Algumas empresas se utilizavam
dessa prática perversa, alegando período de
experiência e enrolavam noventa dias ou mais. O
Sindcon alertou à categoria para não aceitar e se
prejudicar. Através de denúncia dos trabalhadores
conseguiu barrar esse crime contra os seus
direitos; a assinatura da carteira de trabalho é
um contrato onde se define os direitos e deveres,
inclusive a cobertura do INSS em casos de
acidentes e aposentadoria.

AÇÃO SOLIDÁRIA
Vale ressaltar a atuação solidária da Diretoria do Sindcon na defesa dos direitos dos trabalhadores do Grupo Americar
e Samurai Veículos, auxiliando cerca de 120 trabalhadores e trabalhadoras que estavam sem receber salários, a
entidade forneceu durante 3 meses cesta básicas para amenizar a situação. O Sindicato fez o acompanhamento nos
processos de acordo trabalhista dos funcionários demitidos, mas o grupo após assinar o acordo na Justiça não honrou
os pagamentos prejudicando a todos; o Sindcon recorreu peticionando a penhora de bens e recursos.

Apoio

Presidente e diretores do
Sindcon, Jorge Fonseca,
Kleber Santos e Antonio Cruz,
entregam cestas básicas aos
trabalhadores e trabalhadoras
do Grupo Americar e Samurai
Veículos.

Sindcon-BA
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GESTÃO
ADMINISTRATIVA
E SERVIÇOS

A responsabilidade na gestão
dos recursos da entidade garante
aos associados do Sindcon
bem-estar e conforto na sua
sede, acesso a tratamento
odontológico, cursos e outros
serviços, através do atendimento
qualificado dos funcionários
e profissionais da advocacia,
segurança no trabalho e
jornalismo.

ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL DOS RECURSOS,
CONFORTO E BEM-ESTAR AOS ASSOCIADOS

Nova Sede

Ambientes amplos e consultório odontológico
climatizados garantem bem-estar e bom
atendimento aos associados do Sindcon Bahia

A compra da primeira sede do Sindcon, com
recursos próprios e ajuda da Fenatracodiv, em
Salvador, na Praça da Piedade, foi realizada pela
gestão classista em 2010, visando o bem-estar e um
melhor atendimento aos associados. Desde aquela
época que a Diretoria da entidade tornou a sala em
um ambiente aconchegante, com 4 espaços e um
consultório odontológico oferecendo tratamento
gratuito aos associados e seus dependentes.
Em 2014, a Diretoria adquiriu um espaço maior,
na cobertura do prédio, e no final de 2016 mais
um anexo, a sala 804, destinada à capacitação
profissional; agora a entidade conta com dois
conjuntos de salas, duas sedes próprias e o anexo no
mesmo edifício Barão de Cotegipe, em Salvador, nas
salas 505, 805 e 804.
Os associados contam com um duplex e todas
as salas climatizadas para melhor lhe servir. A
nova sede passou por uma longa reforma, foram
empregados materiais de boa qualidade como pisos,
portas novas, reformados os banheiros, compra
de móveis, novos equipamentos de informática,
aumento das balaustradas dando mais segurança
já que a sede é toda ladeada por vidros, e realizada
pintura geral.
A Diretoria também investiu em pessoal com a
contratação de funcionários e dos serviços de
colaboradores e assessores técnicos – advogados,
técnica em segurança e jornalista.
28 Sindcon-BA
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COMUNICAÇÃO

A Diretoria de Comunicação
do Sindcon revolucionou a
imagem da entidade, garantindo
o lançamento regular de jornais
e outras publicações impressas,
a atualização constante das
páginas na internet e a interação
com a categoria através do
facebook. Uma nova identidade
visual foi criada, tornando
eficaz a produção jornalística
e o alcance dos objetivos da
comunicação.

Sindcon
Sindcon-BA

CLASSISTA E DE LUTA!
Jorge Fonseca e Kleber Santos, presidente e
diretor do Sindcon, visitam os trabalhadores
nas empresas distribuindo jornal da entidade

Luiz Antonio
básica à fun da Cruz, diretor do Sindc
salário, cumpcionária da Americar qu on, entrega cesta
e fic
rindo papel so
cial da entid ou sem receber
ade

Sindcon
Presidente dostas e por
e de classe.
nti
Solidariedado-se com greve dos fre tarina Galindo
solidarizand Paulo Colombiano e Ca
justiça para

O Sindcon é filiado à FENATRACODIV – Federação
Nacional dos Trabalhadores em Concessionárias e
Distribuidoras de Veículos e Jorge Fonseca, seu
presidente é vice-presidente da Federação Nacional

Em 8 de Março, Dia
Internacional da Mulher,
o Sindcon homenageou
as trabalhadoras
vendedoras de
consórcios e veículos

Rodada de negociação da Campanha Salarial
entre o Sindcon e o Sincodiv-Bahia, com a
presença do seu presidente, Raimundo Valeriano,
Kleber Santos, Luiz Cruz e Jorge Fonseca,
diretores e presidente do Sindcon, e Roque
Assunção, assessor jurídico

O Sindcon ap
por isso inves osta em meio ambiente
Trabalho co te em Saúde e Seguran saudável;
na educaçãom o trabalho técnico de ça no
Ca
, apoio à efe
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A união traz conquistas

LIGAÇÃO DIRETA COM A CATEGORIA
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Sindicato dos Vendedores de Consórcios e Veículos do Estado da Bahia
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Comece pelas páginas do Sindcon
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Para estabelecer um canal direto de comunicação com a sociedade e a categoria,
deixando-a bem mais informada sobre todas as ações desenvolvidas, as lutas e
mobilizações, o Sindcon-BA investiu na confecção de jornais, página no Facebook,
site na Internet e a contratação de jornalista. Para driblar as dificuldades das
dimensões do estado da Bahia que prejudicam a mobilidade da entidade, mas
não impedem as lutas, a Diretoria do Sindicato aposta na comunicação através de
e-mails e telefone, e na sua organização, realizando reuniões.
A entidade conta hoje com uma nova apresentação. Ganhou uma nova
identidade visual mais atual e uma marca repaginada mais moderna, uma
sinalização nova em sua sede, assim como os jornais e panfletos um
novo projeto gráfico. Foram confeccionados jornais bimestrais, panfletos
específicos, banners e marcas para eventos e campanhas sociais.
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Sinalização Interna

Festa do Bonfim
Calendário
Sindicalize-se, unidos somos fortes!

Crachá de Identificação
Sindicato dos Empregados em Administradora
de Consórcio, Concessionária e Distribuidora
de Veículos do Estado da Bahia

Sindcon-BA
Sindicato dos
Empregados em
Administradora
de Consórcio,
Concessionária e
Distribuidora de Veículos
do Estado da Bahia

Sindcon-BA

Associado
Empresa
Filiação

Mat. sindical
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71 3328-3436
www.sindcon-ba.org.br • sindcon-ba@uol.com.br

Presidente
Jorge Raimundo da Fonseca
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ORGANIZAÇÃO

O Sindcon-BA investe na defesa
do direito à sindicalização,
formação e conscientização
dos trabalhadores. Porque um
sindicato classista só se fortalece
através da união e contribuição
dos seus associados, na luta
por conquistas e realização dos
objetivos da categoria.
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Proteja-se

SINDICALIZE-SE
SINDICATO É UMA
QUESTÃO DE CLASSE
Ser sindicalizado é uma atitude de classe; é assumir
consciência como trabalhador e trabalhadora dos
seus deveres e direitos. É contribuir com a união da
categoria, participar das assembleias e reuniões, é ser
solidário e lutar ombro a ombro ajudando a mobilizar os
colegas para melhorar condições de trabalho, bem-estar
social e salário de todos.
Um Sindicato de luta só existe com a contribuição
dos trabalhadores, e é sustentado economicamente
por seus associados que contribuem mensalmente
com sua entidade; essa contribuição é transformada
em melhorias das condições físicas e infraestrutura
da sua sede, na compra de equipamentos, para pagar
funcionários, investir na comunicação com a categoria,
contratar e oferecer serviços e etc. Todo o patrimônio
do Sindicato pertence a categoria e é administrado pela
Diretoria eleita democraticamente de três em três anos.
Ser sindicalizado e contribuir mensalmente não é um dever,
é um direito do trabalhador, um investimento no futuro com
mais qualidade de vida, para ele e sua família.
36 Sindcon-BA
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• Fevereiro de 2016

Proteja-se

SINDICALIZE-SE
No próximo dia 27 de
fevereiro, sábado, a
partir das 14 horas, os
trabalhadores e trabalhadoras
em concessionárias de
veículos, distribuidoras de
veículos, revendedoras e
administradoras de consórcios
estarão em festa na Cabana do
Bogary, na Avenida Beira Mar,
440, na Ribeira, em Salvador.
Vamos comemorar o sucesso
da Campanha de Sindicalização
promovida pelo Sindcon.

Categoria comemora sucesso
da Campanha de Sindicalização
Durante 4 meses cerca de 1350 colegas
filiaram-se ao Sindicato, atendendo ao
chamado da sua Diretoria, compreendendo que ser sindicalizado é uma atitude de classe; é assumir consciência
dos seus direitos como trabalhador e
trabalhadora. É contribuir com a união, é
ser solidário e lutar ombro a ombro ajudando a mobilizar a categoria para reivindicar melhores condições de trabalho,
bem-estar social e salário para todos.
Com a filiação de vários colegas o
Sindcon está mais forte e representativo

politicamente, com participação
institucional junto aos órgãos públicos e
de defesa dos direitos dos trabalhadores.
O Sindicato põe à disposição dos seus
associados mais serviços, como convênios,
assessoria jurídica, segurança do trabalho
e comunicação, além do investimento em
infraestrutura em sua sede, oferecendo
mais conforto e melhor atendimento.

Premiação

Para participar da festa basta
o trabalhador e trabalhadora

apresentarem na portaria do Clube
a carteira do Sindcon e/ou o crachá
da empresa em que trabalha,
comprovando ser da categoria.
A festa é uma confraternização da nossa
categoria; a banda “Pop 3”, que toca
diversos ritmos, animará a galera das 14
às 19h. Os já sindicalizados e os novos
sindicalizados concorrerão, através de
sorteio com o número de matrícula no
Sindcon, aos seguintes prêmios: Uma
TV 40”, 1 notebook, 1 smarthphone, 1
home theater e uma bicicleta de adulto.

SindconCONVIDA
A Diretoria do Sindcon preparou com muito carinho para toda a categoria uma tarde de
confraternização dos trabalhadores e trabalhadoras e seus familiares. Todos são convidados e
serão bem-vindos à oportunidade de conhecer colegas de várias empresas criando uma unidade
na luta e na alegria. Vamos lá!

Sindcon-BA 71 3328-3436 www.sindcon-ba.org.br | email: sindcon-ba@uol.com.br
Facebook: Sindcon Bahia

SINDCON-BA

‘Proteja-se, sindicalize-se’

O empenho das equipes de trabalho na conscientização dos trabalhadores sobre os benefícios da
sindicalização, ajudou a trazer mais de 1800 novos associados ao Sindcon-BA, que passou a contar
com mais força e poder na conquista de direitos sociais, trabalhistas e melhores condições de vida
e trabalho para toda a categoria.
Sindcon-BA
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F E V E R E I RO

Jorge Fonseca e diretores do Sindcon
de Minas Gerais, que representaram a
Fenatracodiv

CAMPANHA DE
SINDICALIZAÇÃO
FOI UM SUCESSO!
A Diretoria promoveu durante 4 meses, no ano de 2015, uma
Campanha de Sindicalização e fortalecimento do Sindcon.
Cerca de 1800 colegas filiaram-se ao Sindicato, atendendo
ao chamado, compreendendo que ser sindicalizado é
uma atitude de classe, é assumir consciência dos seus
direitos como trabalhador e trabalhadora. É contribuir
com a união, é ser solidário e lutar ombro a
ombro ajudando a mobilizar a categoria
para reivindicar melhores condições de
trabalho, bem-estar social e salário para
todos. Com as filiações o Sindcon ficou
mais forte e representativo politicamente.

Festa de premiação

O sucesso da Campanha foi comemorado em uma tarde de sábado, 27 de fevereiro de 2016, na
Cabana do Bogary, na Ribeira, em Salvador. A banda “Pop 3” animou a galera ao som de diversos ritmos.
Os já sindicalizados e os novos concorreram ao sorteio dos seguintes prêmios:
1 TV 40” • 1 Notebook • 2 Smarthphones • 1 Home Theater • 1 Bicicleta de adulto.

38 Sindcon-BA
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SAÚDE E MEIO
AMBIENTE DE
TRABALHO
Fiscalização do ambiente de trabalho,
prevenção de acidentes, eleição da CIPA,
ressaltam e credenciam o respeito do
Sindcon à segurança e integridade física dos
trabalhadores nas empresas.

Carla Costa

Consultora em segurança do trabalho do Sindcon, coordena eleição da CIPA em concessionária

Visando prevenir os riscos ocupacionais, promover e preservar a saúde e a integridade física dos
trabalhadores nas empresas, o Sindicato contratou no ano de 2014 uma profissional técnica
de segurança do trabalho, higienista em meio ambiente e saúde no trabalho, Carla Costa, para
promover um programa educativo, permitindo que trabalhadores e empresários, cada vez mais,
estejam conscientes da importância da Saúde e Segurança do Trabalho.

A técnica de segurança, Carla Costa, participa, representando o Sindcon, de palestras e cursos
especializados, para melhor atender as necessidades dos colaborados. Presença assídua na PreveNor
no Senai Cimatec, palestras sobre PPR - Programa de Proteção Respiratória, acidentes do trabalho e
em manifestações promovidas pelo FORUMAT-BA e outros sindicatos, em luta pela segurança e saúde
dos trabalhadores.

EM DEFESA DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO
O Sindcon-BA com esta atuação direta de fiscalização
do ambiente de trabalho nas empresas, promove o
pioneirismo em questões de prevenção, tendo como
objetivo final e decisivo, a promoção da saúde,
segurança e da integridade física dos trabalhadores,
e, consequentemente, a busca da melhoria contínua
dos ambientes de trabalho. A fiscalização e o
acompanhamento realizados pelo Sindcon na emissão
dos documentos necessários à área de Saúde e
Segurança do Trabalho está sendo uma referência na
atuação de outros Sindicatos. Frequentemente chegam
denúncias à entidade que intermedia. Num total de 10
reclamações, todas foram solucionadas.

Perfil Profissiográfico Previdenciário

A emissão do PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário, documento esse que é de fundamental
importância para aposentadoria especial, passou a
ser fiscalizada pelo Sindcon; o acompanhamento
da técnica de segurança solicitando que o PPP
seja preenchido adequadamente conforme a lei e
normas, vem permitindo aposentadoria especial dos
trabalhadores que trabalham em área de risco. Chamase a atenção para o fato que nos anos de 2015 e 2016
todas as homologações dos trabalhadores que estavam
em ambiente de risco só foram efetivadas com o PPP
devidamente preenchido e vistoriado pelo Sindcon. Até
dezembro de 2016 foram analisados 283 PPPs.

42 Sindcon-BA

Comunicação de Acidente de Trabalho

O Sindcon também acompanha a emissão de CAT Comunicação de Acidente de Trabalho, documento
emitido pelas empresas que tem a função de
informar à Previdência Social sobre a ocorrência de
algum acidente de trabalho com seus empregados
ou de doença ocupacional. Conforme acordado as
concessionárias enviaram ao Sindicato algumas CAT’s.

Eleições das CIPA’s

Outra atividade de fundamental importância
realizada pelo Sindcon é a fiscalização,
acompanhamento e eleições das CIPA’s nas
concessionárias. O Sindcon também realiza
visitas técnicas às empresas para esclarecimentos
de dúvidas rotineiras da área de segurança
e saúde visando a implantação da CIPA,
melhorias na Gestão de SST, e orientações sobre
documentações legais.

Eleições das CIPA’s

Carla Costa e funcionários de concessionárias no momento de eleição e apuração da CIPA

SAÚDE E TRABALHO SOCIAL

Visando a promoção de um bem-estar para os trabalhadores em seu ambiente de trabalho, o Sindcon realizou experiência, em
parceria com a escola SE7E, com uma ação de massoterapia em uma concessionária na Campanha do Outubro Rosa. Outro
trabalho social da entidade, em parceria com o Hospital Aristides Maltez, instituição social que ampara e cuida dos portadores
de câncer; foram colocadas algumas caixas para a coleta de notas fiscais na sede do Sindcon e nas concessionárias.

DENÚNCIAS

O Sindcon denunciou 32 concessionárias para a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE, porque não
estavam em conformidade com às Normas Regulamentadoras e Leis Trabalhistas. As empresas passaram por fiscalizações e
auditorias, resultando em diversos quesitos solucionados.
O Sindicato também denunciou, após tentativas de solução amigável, um foco de dengue, no antigo pátio do Detran, em
Salvador, que vinha prejudicando os trabalhadores da concessionária Salvador Car – Mitsubishi, que apresentaram sintomas
da epidemia. O caso teve cobertura da TV Bahia e o Detran tomou as devidas providências regularizando a situação.
Sindcon-BA
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BEM-ESTAR SOCIAL
CURSOS
CONVÊNIOS
E SERVIÇOS

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Encontro reforçou a importância da parceria do setor
de RH com o Sindcon.

Sindicato oferece
curso de Gestão de Pessoal

O Sindcon investe em formação, oferecendo curso
de capacitação de gestão de pessoal, para auxiliar
na reintegração dos trabalhadores desempregados
no mercado de trabalho, possibilitando qualificação
para comportar-se em uma entrevista de emprego,
elaborar seu próprio currículo. O curso acontece aos
sábados na sede do Sindicato, com carga horária de
4 horas pela manhã.
Os associados podem ainda depositar seu currículo
no Banco de Currículos, outro serviço da entidade
para facilitar seus contatos com o mercado.
Segundo Débora Gomes, facilitadora, “o curso
consiste em treinar os trabalhadores e trabalhadoras
sobre a confecção de currículo, para que ele
se torne objetivo e atraente, além de aspectos
comportamentais; o objetivo é capacitar os excolaboradores para que retornem ao mercado de
trabalho o mais rápido possível, demonstrando boa
capacitação na luta pelo emprego e o fortalecimento
da nossa categoria profissional.”

46 Sindcon-BA

Sindcon e Viver RH promovem
encontro de Profissionais

O Sindcon e a empresa Viver RH
promoveram em parceria, em maio de
2016, na sede da entidade, Encontro de
Profissionais de Recursos Humanos e Departamento
Pessoal das concessionárias de veículos e vendedores de
consórcio. Na pauta a discussão sobre boas práticas na
área, até que ponto o RH se envolve estrategicamente nos
negócios; questões quanto aos processos de recrutamento
e seleção – a forma como se busca os candidatos o que
é feito para se desenvolver talentos, como reconhecer um
profissional diferenciado, além de práticas motivacionais.
O evento coordenado por Débora Gomes, contou com a
presença da coaching de vida e carreira, Fabíola Matos,
que esclareceu como o processo é importante para
o crescimento profissional e pessoal. A consultora do
Sindcon na área de Segurança do Trabalho, Carla Costa,
discorreu sobre o trabalho desenvolvido nas empresas
para implantação da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes-CIPA e da importância da emissão do PPP no
momento da demissão dos trabalhadores.

BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS
O Sindicato também oferece serviços aos seus associados visando seu bem-estar social como
atendimento odontológico em sua sede, em seu próprio consultório, extensivo aos seus dependentes
diretos, bem como vem firmando convênios de diversas modalidades nas áreas de Serviços –
autoescola, hotéis, academias, escola de música, filmagens de vídeo e clubes; Saúde - óticas e
clínicas médicas; Educação - cursos de línguas, pré-vestibulares, colégios e faculdades e Capacitação
Profissional.
Sindcon-BA
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PARCERIA, SOLIDARIEDADE
DE CLASSE, DIREITOS E
SAÚDE DE MULHERES E
HOMENS
A Diretoria Classista do Sindcon sempre
demonstrou solidariedade às demais categorias
em luta. Patrocinou o esporte promovido por um
associado e participou de campanhas mundiais
de combate ao câncer de mama e próstata.

SINDCON APOSTA EM PARCERIA NO ESPORTE
O Sindcon vem contribuindo com a promoção
do esporte ao fazer parceria para a realização
de Corridas em datas comemorativas como
o Natal, no Parque de Pituaçu, promovidas
pelo maratonista Edvaldo Santana – Vado,
funcionário da Fiori e conhecido como Corredor.
Outras corridas como a da Paz e da Primavera
também são organizadas pelo Grupo Vadisporte,
fundado por Edvaldo Santana, e que se reúne
geralmente aos domingos no Parque de
Pituaçu. Os eventos, contam com a participação
de centenas de atletas, e ocorrem todos os
anos como preparação para a Corrida de São
Silvestre, que acontece na cidade de São
Paulo. “Nossa categoria têm muitos corredores,
por isso esta parceria com o Sindcon é de
fundamental importância”, diz Santana.

TODO APOIO AOS DIREITOS E À SAÚDE
DAS MULHERES E DOS HOMENS
O Sindcon vem promovendo ação no Dia Internacional
da Mulher, 8 de março, com distribuição de panfleto e
brindes alusivos às lutas e conquistas históricas, bem
como a conscientização sobre a prevenção do Câncer
de Mama com a “Campanha Outubro Rosa”.
Os homens também receberam atenção do Sindcon com o
apelo de conscientização à saúde na prevenção ao câncer
de próstata, na Campanha Mundial “Novembro Azul”, com
espaço e esclarecimentos no site, facebook e panfletos.

SOLIDARIEDADE DE CLASSE
A Diretoria do Sindcon participa de eventos
em solidariedade às greves e campanhas
de diversas categorias de trabalhadores,
mobilizações em defesa dos direitos trabalhistas
e da democracia constantemente ameaçados
com projetos que visam aprovar a terceirização
indiscriminada, a Reforma da Previdência e
Trabalhista com mudanças prejudiciais à classe
trabalhadora.
50 Sindcon-BA

Dia 8 de Março Sindicato homenageia trabalhadoras em concessionárias e consórcios no Dia Internacional da
Mulher, com a distribuição de brindes e panfleto específico sobre suas lutas por igualdade de direitos.
Sindcon-BA
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Seminário FENATRACODIV sobre Governança Sindical,
30 de setembro de 2015, Fortaleza - Ceará

Federação Nacional
dos Trabalhadores
em Concessionárias e
Distribuidoras de Veículos

Sindcon-BA

Filiação

Sindcon-BA Rua da Forca, 39, Ed. Barão de Cotegipe, salas 505/805, Salvador-Bahia | 71 3328-3436
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