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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 muitos colegas filiaramse 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, bemestar 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!
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CampanhaSalarial2016

Vem pra luta por reajuste
digno e novas conquistas
A Campanha Salarial 2016 dos trabalhadores e trabalhadoras em
concessionárias começou. Nossa data-base é 1º de março e a pauta
de reivindicações contendo 38 cláusulas, aprovada em assembleia,
já foi entregue ao SINCODIV-BAHIA, dia 25 de janeiro.
Apesar da crise mundial que atingiu o Brasil e o setor
automobilístico em 2015, é importante frisar que as montadoras
e as concessionárias lucraram muito com as vendas do mercado
aquecido e incentivado com as isenções de IPI pelo governo,
muito crédito e juros baixos, por isso não se justifica que na
época das vacas magras os patrões joguem nas costas da
categoria seus problemas.
Para a Diretoria do Sindcon o momento é grave e requer
muita união e mobilização nas empresas e com presença nas
assembleias, para nos fortalecer na hora de reivindicarmos e
lutarmos pelos nossos empregos e ter um reajuste digno. Nossa
proposta salarial é de reajuste com base no INPC, calculado de
março de 2015 a abril de 2016 e 2% de ganho real. No próximo
jornal detalharemos demais reivindicações contidas na pauta.
A convocação é urgente, vem pra luta, vem com a gente!

Corrida Natalina, promovida pelo Grupo Vadisporte, contou com a parceria do Sindcon, que teve marca estampada na camisa dos corredores

Sindcon aposta em parceria no esporte
O Sindcon contribuiu com a promoção do esporte ao fazer
parceria para a realização da Corrida Natalina no Parque
de Pituaçu, dia 25 de dezembro de 2015, promovida pelo
maratonista Edvaldo Santana – Vado, funcionário da Fiori
e conhecido como Corredor.
O evento, que contou com a participação de 182
atletas, ocorre todos os anos como preparação para a
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Corrida de São Silvestre, que acontece na cidade de São
Paulo. 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. “Nossa categoria têm
muitos corredores, por isso esta parceria com o Sindicato é
de fundamental importância”, diz Santana.
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