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Os trabalhadores em vendas de
veículos, distribuidoras de
veículos, revendedoras e
administradoras de consórcios
devem estar atentos às ações do
nosso sindicato,
Com a nova fase de
reorganização do sindicato, a
diretoria do SINDCON-BA,
começa a organizar a categoria
para juntos termos um sindicato
forte que de fato represente os

anseios dos trabalhadores.
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.
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.
Portanto participe, juntos
venceremos os obstáculos.
Campanha Salarial 2010.
A campanha salarial 2010 começou
dia 27 de março com assembléia
convocada pelo Sindcon-Ba foi
realizada para aprovação da Pauta

de Reivindicações, e então darmos
inicio as negociações com a
representação patronal.
Tendo a data base da categoria em
1º de maio.
A campanha deste ano por conta das
circustancias da morte do nosso
presidente não foi bem organizada.

Pois estavamos nos situando
internamente para assumirmos a
frente
da entidade e a
participação do trabalhadores
ficou a quem do ideal, temos
certeza que do proximo ano em
diante estaremos nos organizando
para juntos com trabalhadores
fazermos uma convenção coletiva
que atenda as nossas
nescessidades.

ACORDO NA REMAZA NOSSATERRA
As negociações com a direção da Remaza Nossaterra chegam ao fim com um
acordo entre a empresa e os trabalhadores quanto ao pagamento das comissões
dos vendedores, supervisores e gerentes de vendas
Temos certeza que o dialogo e a compreensão fez com que tivéssemos uma
saida satisfatória para todos.

VISITE NOSSO SITE NO ENDEREÇO: www.sindcon-ba.com.br
SOZINHO, qualquer peso é mais dificil carregar
JUNTOS, qualquer peso fica muito mais leve
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CTB-BA prepara sindicalistas
para a luta no ano de 2011
Durante três dias, de 01 a 03 de dezembro, no Hotel Monte
Pascoal, em Salvador, cerca de 300 sindicalistas de
entidades filiadas à CTB Bahia de todo o estado,
representando diversas categorias, participaram do evento
Debate Sindical promovido pela central. Na pauta “O Brasil
Pós-Lula: Impactos e Desafios”.
O evento teve o objetivo de preparar os dirigentes sindicais
e a militância da CTB para enfrentar a conjuntura com o
novo governo federal. “Foi de extrema importância esta
iniciativa porque a agenda dos trabalhadores será extensa
em 2011; compete aos sindicalistas e as centrais sindicais
conhecerem o novo perfil do Congresso Nacional para
poder aprovar as propostas que façam avançar seus
interesses, bem como discutir os desafios das suas áreas
de atuação. Nossa organização depende de planejamento
e de formação, por isso a CTB convidou um secretário de
governo, deputados federais e especialistas renomados
para fazer um diagnóstico da futura conjuntura, preparando
nossa turma à luta”, declarou Adilson Araújo, presidente
da central no estado.
Foram seis painéis num total de 18 horas de debates nas
diversas áreas. Painel 1 - Desenvolvimento Nacional Trabalho e Renda para o Séc. XXI - Com a presença de
Agnaldo Matos, professor e diretor de formação do
Sindicato dos Bancários, Nilton Vasconcelos - secretário
do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do
Estado da Bahia que falou da geração de emprego e renda,
crescimento de postos de trabalho e melhoria na sua
qualidade no estado, e Ana Georgina – coordenadora do
Dieese, que abordou os acordos salariais: passado e
presente. Painel 2 - A luta no Campo: Emancipação,
Relação Campo-Cidade, com Claudio Bastos – que fez
um balanço e falou dos novos rumos para a atividade rural
no Brasil, e Weliton Souza – que comentou sobre as
políticas para fortalecer o trabalho no campo e ações para
ampliar a relação com a cidade. Painel 3 - Estrutura e
Organização Sindical, com a presença de Pascoal
Carneiro, secretário-geral da CTB Nacional, que discorreu
sobre os caminhos para uma Reforma Sindical
democrática, e João Guilherme de Vargas Neto – consultor
sindical que usou toda a sua experiência para falar das
estratégias possíveis para a atual fase do Movimento
Sindical.

“Para sonhar um ano
novo que mereça este
nome, você, meu caro,
tem de merecê-lo, tem
de fazê-lo novo, eu sei
que não é fácil, mas
tente, experimente,
consciente. É dentro de
você que o Ano Novo
cochila e espera desde
sempre.”
(Carlos Drummond de Andrade)
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