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VIT. DA CONQUISTA

Os trabalhadores em concessionários de
veículos, distribuidoras de veículos,
revendedoras e administradoras de
consórcios devem estar atentos às ações do
nosso sindicato, que mesmo o sindicato
patronal se negando a negociar uma
convenção coletiva para toda a categoria o
sindcon vem através da mobilização
conseguindo assinar o acordo coletivo por
empresa, na capital e no interior.
Acreditamos que esse é o caminho para mobilizar a categoria e
assim de fato termos uma convenção coletiva de trabalho que atenda
a nossas necessidades, pela valorização dos salários.
Apesar de iniciada em maio de 2007, a nossa campanha continua
em andamento, pois os acordos por empresa requer mais tempo
para sensibilizar as empresas da necessidade de tender o pleito dos
trabalhadores.
Vale ressaltar que alguma empresa tem compreendido a importância
da convenção, e já fecharam acordo com o SINDCON-BA.
Mais vamos continuar a luta em busca das que continua resistente e
para isso é de extrema importância o apoio da categoria ao nosso
sindicato.
A campanha salarial é um momento estratégico, quando mostramos
aos patrões a nossa insatisfação com os pisos salariais e com as
atuais condições de trabalho.

FORÇA DIESEL

Portanto participe, juntos venceremos os obstáculos.

VEJA AS EMPRESAS QUE JÁ
ASSINARAM ACORDO COLETIVO
GRUPO MOVESA
SALVADOR, VIT. DA CONQUISTA, ITABUNAS,
BARREIRAS, L. E. MAGALHÃES, FEIRA DE
SANTANA, T. DE FREITAS

GRUPO GOTEMBURGO
SALVADOR, BARREIRAS, FEIRA DE SANTANA

GRUPO TOPVEL
VIT. DA CONQUISTA, ITAPETINGA, JEQUIE,
BRUMADO, GUANAMBI, BJ DA LAPA, BARREIRAS, L.E MAGALHÃES, IRECÊ, SR. DO BONFIM,
JACOBINA

CONVEIMA VEICULOS
VIT. DA CONQUISTA, GUANAMBI

LUVEP VEICULOS
VIT. DA CONQUISTA, T. DE FREITAS

CAMBUI VEICULOS
VIT. DA CONQUISTA, GUANAMBI, ITABUNA

MOVEL VEICULOS
VIT. DA CONQUISTA

RODALEVE VEICULOS
VIT. DA CONQUISTA, GUANAMBI

MOTOS CONQUISTA
VIT. DA CONQUISTA

SINAL VERDE MOTOS
VIT. DA CONQUISTA

TRIAMA NORTE TRATORES
VIT. DA CONQUISTA, GUANAMBI

AUTO MIRAI
VIT. DA CONQUISTA, EUNAPOLIS

MOTO PLUS - SANDOW
VIT. DA CONQUISTA

MODULO TRATORES IMPLEMENTOS
VIT. DA CONQUISTA, FEIRA DE SANTANA

PIT STOP E VISUKI VEICULOS
VIT. DA CONQUISTA, BRUMADO, ITAPETINGA,
GUANAMBI

“A venda de veiculos crescem
34,02% só na 1ª quinzena de
março, portanto as empresas tem
condições de pagar melhor aos
empregados”
O presidente do SINDCON-BA, Dilson José Alves
Santos, continua mobilizando os trabalhadores
para termos um sindicato forte e de luta.

SOZINHO, qualquer peso é mais dificil carregar
JUNTOS, qualquer peso fica muito mais leve
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CNTC empossa nova diretoria
No dia 27 de fevereiro de 2008
tomou a nova diretoria da
Confederação Nacional do
Trabalhadores no Comercio –
CNTC, na sua sede em Brasília/DF,
e o nosso sindicato esteve presente
para prestigiar os companheiros que
ora tomaram posse para mais um
ciclo de batalha e m defesa dos
trabalhadores.
Da esquerda para direita: o presidente do
SINDCON-BA Dilson Jose Alves Santos, o
A CNTC, entidade de grau superior
Presidente da CNTC Antonio Alves de Almeida e
na organização sindical brasileira,
o presidente do SINDCON-CE Luiz Neto
representa todos os trabalhadores no
comercio independentemente de suas categorias especificas como é o caso da
nossa do ramos de vendas de veículos.
A CNTC tem caminhado juntos em defesa dos trabalhadores no comercio
lado a lado com os sindicatos representativos em todos os estados brasileiros.
Por isso nos orgulhamos em ser filiado da nossa confederação. E temos certeza
que os ataques a burguesia tenta contra os direitos dos comerciários de todo
Brasil, a CNTC será uma ferramenta de luta para nos defender.

SINDICALISTA TEM ENCONTRO
COM MINISTRO DO TRABALHO

Da esquerda para direita: Dr. Manoel Frederico,
Dilson Jose Alves Santos, o Ministro Carlos Lupi,
Dep. Federal/Ce Arnor Bezerra e Dalmo
Malheiros do Sindcon/Rj

No dia 27 de fevereiro de 2008,
representantes dos Sindicatos da
Bahia, Rio de janeiro, Ceara, e
Minas Gerais estiveram reunidos
com o Ministro do Trabalho e
Emprego Carlos Lupi, para tratar
da questa da regularização da nossa
Federação Nacional dos
Trabalhadores em concessionarias
e Distribuidoras de veuculos FENATRACONDIV, junto ao
Ministério do Trabalho. e ouviram
do ministro que se empenhera
pessoalmente para liberar o registro
da entidade.

Imposto Sindical
O Sindcon está de olho nas empresas
que vêm recolhendo o imposto sindical
do salário dos trabalhadores mas não
repassam os valores. É obrigatório que
ao fazerem o recolhimento as empresas repassem o relatório ao Sindicato.
O que temos observado é que muitas
não repassam o relatório, outras não recolhem o valor e há aquelas empresas,

em especial no interior, que vêm recolhendo, erradamente, em favor de
sindicatos de comerciários.
O Sindicato pede àqueles que estão irregular, que procurem a entidade para resolver a situação, pois
entraremos com ação na justiça contra as empresas que não estão cumprindo o que manda a lei.

CARTÃO
MULTIMAIS

O SINDCON-BA, fechou convênio
com o cartão multimais para beneficiar
e facilitar a vidade de todos os
trabalhadores da categoria, pois com o
cartão em mãos voce não se aperta na
comprar um medicamento, um gas de
cozinha e outros bens de consumo.

SINDCON ABRE
03 SUB-SEDES
SUB-SEDE VITORIA DA
CONQUISTA
Rua Francisco Santos, n° 07 – 2º
andar sala 210 Bairro Centro
VITORIA DA CONQUISTA -BA
FONE: (77) 3421-5533/ (71)
9959-2663
Email: sindcon-ba@uol.com.br /

SUB-SEDE ITABUNA
Av. Cinqüentenário, n° 500 3º
andar sala 12/16 Bairro Centro
ITABUNA-BA
TELEFAX: (73) 3211-0667
Email: sindcon-ba@uol.com.br

SUB-SEDE FEIRA DE
SANTANA
Av. Maria Quiteria, 368 Bairro
Brasilia - TELEFAX: (75) 36145852 Email: sindcon-ba@uol.com.br

