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Patrões não concedem folgas 
em dois domingos ao mês
Alguns patrões insistem em desrespei-
tar a 34ª cláusula da Convenção Coleti-
va de Trabalho, assinada em 14 de agosto 
de 2013, com a intermediação do Minis-
tério Público do Trabalho, após meses de 
negociações. Não querem conceder duas 
folgas aos domingos e inventam argumen-
tos descabidos para não cumprir o que es-
tá regido sobre o trabalho aos domingos e 
compensação.
Em novembro passado, em reunião da Co-
missão Paritária, no Sindicombustíveis, pre-
vista na própria CCT, diretores do Sindicato 
colocaram em pauta o assunto e ouviram do 
próprio advogado patronal, Jorge Matos, que 
esta atitude não era concebível. Na oportuni-
dade solicitou ao Sinposba o nome das em-
presas que não querem respeitar a CCT, do-
cumento acordado entre as partes. 
O presidente do Sinposba, Antonio José, 
alerta os trabalhadores para ficarem aten-
tos ao descumprimento da CCT; solici-
ta que procurem um diretor, liguem para o 
08002842580 passando informações, que o 
Sindicato tomará as medidas cabíveis para 
coibir esta atitude desrespeitosa. Quem não 
tem a CCT impressa pode ter acesso ao do-
cumento no site do Sindicato.

Desrespeito à Convenção

Conheça o texto da Cláusula 34ª da Convenção Coletiva de Trabalho
34.1 O descanso semanal para os empre-
gados será concedido pela empresa prefe-
rencialmente aos domingos.
34.2 As empresas que adotarem o regime 
de trabalho aos domingos, ficam obrigadas 
a elaborar escala de revezamento e folga, 
garantindo aos empregados, entre os des-
cansos semanais, no mínimo, 02 (dois) do-
mingos no mês.
34.3 No trabalho prestado aos do-
mingos serão pagas as horas nor-
mais de trabalho da remuneração (pi-
so salarial+periculosidade), cujo o valor 
já se encontra embutido na remunera-

ção mensal, pagando-se o adicional de 
60% (sessenta por cento) ) sobre o va-
lor da hora normal da remuneração 
(salário+periculosidade), trabalhadas e in-
clusas na remuneração, sem prejuízo da 
concessão  da folga em outro dia da sema-
na (descanso semanal remunerado).
34.4 na hipótese da empregadora necessitar 
do labor do trabalhador em um dos domin-
gos que teria direito a folga, com previsto no 
item 34.2; em dito domingo serão pagas as 
horas normais de trabalho da remuneração 
(piso salarial+periculosidade), cujo o valor já 
se encontra embutido na remuneração men-

sal, pagando-se o adicional de 80% (oitenta 
por cento) ) sobre o valor da hora normal da 
remuneração (salário+periculosidade), traba-
lhadas e inclusas na remuneração, sem pre-
juízo da concessão  da folga em outro dia da 
semana (descanso semanal remunerado).
34.5 O acréscimo sobre as horas normais 
prestadas nos domingos, deverão ser es-
pecificamente anotadas no contracheque 
do empregado.
Parágrafo Único O acréscimo sobre as ho-
ras normais prestadas nos domingos, tra-
tado nesta clausula é devido a partir de 01 
de agosto de 2013.



A nova Diretoria do Sinposba, 
gestão 2013/2017, aposta na 
mobilização, garra e organização 
da categoria, investe na formação 
dos dirigentes para avançar a 
luta. Para tanto, desde a posse, 
em novembro de 2013, até agora 
em janeiro de 2014, a Diretoria 
já realizou duas reuniões plenas, 
com curso de educação sindical 
e política.

Na reunião plena, na manhã do 
dia 28 de janeiro, em Salvador, 
todos os diretores do Sinposba 
ouviram explanações sobre a 
origem dos sindicatos, importância 
da comunicação sindical e o 
papel político da entidade e dos 
dirigentes; à tarde debateram 
temas administrativos e sua 
organização. O planejamento 
da gestão será de 21 a 23 de 
fevereiro, quando serão traçados 
o plano de lutas e campanhas que 
visam a busca de direitos, melhoria 
da saúde e o meio ambiente de 
trabalho, bem como as atividades 
de cada secretaria.

Ano de 2014, 
ampliar lutas e conquistas
Para o presidente do Sindicato, An-
tonio José Santos, a atuação das Di-
retorias classistas conseguiu mui-
tos benefícios para os trabalhadores; 
foram avanços importantes, prin-
cipalmente nas áreas da saúde no 
meio ambiente de trabalho e jurídi-
ca. “Nessa nova gestão o lema é o 
de investir na organização e mobili-
zação da categoria. Estamos dispos-
tos a ampliar, cada vez mais, nos-
sas conquistas, expandir atividades 
em todo o estado, levando serviços 
e assistência jurídica, parcerias com 
instituições públicas combatendo 
as fraudes nas relações de trabalho, 
criando novas delegacias e subse-
des; vamos lutar para ter a nossa se-
de própria, o plano de saúde, cesta 
básica, e continuar fazendo com que 
os patrões cumpram a nossa Con-
venção Coletiva”, frisou.

A nova Diretoria do Sinposba 
tomou posse, dia 18 de 
novembro, na Casa de Retiro 
São José, em Mar Grande, o Ato 
Político contou com a presença 
de Ailton Araújo, representando 
a Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil, José 
Raimundo Fonseca, presidente 
do Sindcon-BA, e de Evangelista 
Rios, representante do Centro de 
Estudos Sindicais (CES).

O evento foi aberto pelo diretor 
de formação e comunicação, 
Paulo Félix, que saudou a todos 
os presentes, “sabemos que 
os doze novos diretores estão 
chegando para somar e tornar 
o nosso sindicato ainda mais 
forte. Nessa gestão teremos três 
mulheres na direção, são três 

guerreiras que irão contribuir 
muito para a nossa categoria.” 
A diretora Ivonete Fraga afirmou 
que os novos diretores são 
os novos soldados que vão 
se engajar na luta; destacou 
também a importância da 
participação da categoria. “O 
trabalhador precisa assumir e 
nos ajudar a avançar”, sugeriu.

O representante da CTB, 
Ailton Araújo, desejou sucesso 
à nova Direção afirmando 
que o movimento sindical é a 
principal ferramenta política 
dos trabalhadores. “Tenho 
acompanhado a luta do Sinposba 
em todo o estado. É um sindicato 
representado por pessoas que 
não fazem sindicalismo de faz de 
conta”, disse.

Diretoria aposta na mobilização

Frentistas classistas tomam posse

Avançar a luta

Curso de Formação 
Sindical Classista
Após empossada, a nova 
Diretoria do Sinposba participou 
do Curso de Formação Sindical 
Classista, ministrado por 
Evangelista Rios, representante 
do Centro de Estudos Sindicais 
(CES). O Curso, com duração 
de três dias, aconteceu na 
Casa de Retiro São José, em 
Mar Grande.
O curso formado por módulos 
tem o objetivo de capacitar os 
diretores para enfrentar os de-
safios do sindicalismo classista 
na atualidade. “Estamos apren-
dendo muito com o curso. Pa-
ra nós, que estamos chegando, 
tudo é muito novo. Mas com as 
orientações que estamos rece-
bendo, vamos conseguir reali-
zar um bom trabalho, disse Ma-
rilde Pimentel de Souza, eleita 
diretora executiva suplente.

Reeleição
A Chapa 1 – Experiência com 
Renovação e Luta formada pe-
los Frentistas Classistas foi acla-
mada por 98% dos votos válidos 
do colégio eleitoral, para dirigir o 
Sinposba por mais quatros anos, 
3013/2017, mantendo seu caráter 
classista e de lutas. 
Foram 25 urnas em todo o 
estado, com os associados 
votando na chapa única, 

reconhecendo a gestão classista 
como responsável para que 
o Sindicato se transformasse 
em uma entidade combativa 
e respeitada pela categoria, 
o movimento sindical e a 
sociedade. Para os diretores 
reeleitos a votação expressiva é o 
reconhecimento do compromisso 
desta direção com um 
sindicalismo classista e de lutas.

Presidente do Sinposba, Antonio José, no momento do voto, e a Diretoria, gestão 2013/2017, no Ato de Posse

Antonio Lago, diretor do Sinposba, acompanha reintegração de Lucineide Sampaio no 
Posto Mataripe

Sinposba vence na justiça 
ações de reintegração

Demissões irregulares

O Sinposba ganhou mais du-
as ações na justiça referente 
à reintegração da frentista Lu-
cineide Sampaio, da empresa 
Posto Mataripe, e do diretor do 
Sinposba, Eder Souza, da em-
presa Yansã Comércio de Deri-
vado de Petróleo LTDA, demiti-
dos de forma irregular. 

Lucineide Sampaio foi demiti-
da quando a empresa tomou co-
nhecimento da sua inscrição na 
Chapa 1, para se tornar uma das 
diretoras do Sindicato que a re-
presenta. O Sinposba, através 
do advogado Roque Tarugo, en-
trou com uma ação na Justiça 
do Trabalho pedindo sua reinte-
gração. A justiça acatou, e Lu-
cineide Souza voltou ao posto. 
Sua reintegração, em outubro 

de 2013, foi acompanhada pelo 
então diretor jurídico do Sindica-
to, Antônio do Lago.

A justiça também determi-
nou que a empresa Yansã rein-
tegrasse o diretor do Sinposba 
Eder Souza, ao quadro funcio-
nal com todos os direitos pre-
vistos em lei e na Carteira de 
Trabalho. A decisão foi apresen-
tada em setembro de 2013, na 
reunião de conciliação, na 2ª 
Vara do Trabalho de Camaçari.

Para o Sinposba, estas vitórias 
fortalecem a luta dos trabalhado-
res e enfraquecem as condutas 
antissindicais do patronato. O 
Sinposba tem feito a sua parte e 
conclama os trabalhadores a de-
nunciarem qualquer prática ile-
gal a que estiverem submetidos.



Inscrições abertas para o 
7º Campeonato de Futsal

O Sinposba está organizan-
do mais um Campeonato de Fut-
sal dos Trabalhadores em Postos 
de Combustíveis da Bahia. Os in-
teressados devem preparar su-
as equipes, fazer a inscrição e 
aguardar o começo da competi-
ção. Esse campeonato promete 
grandes novidades e contará com 
várias promoções!

Para a inscrição da equipe é ne-
cessário que cada atleta seja sin-
dicalizado, apresente cópias do 
último contra cheque, da página 
do contrato de trabalho constan-
te na Carteira de Trabalho e do 
documento de identidade. Nes-
ta edição será permitida a inscri-
ção de equipes com no mínimo 
07 e no máximo 20 atletas. Tam-
bém poderão ser inscritos atletas 
de postos diferentes.

Não perca tempo, organize sua 
galera, vamos dar um show de gols!

Sindicato disponibiliza campo 
de futebol para a categoria
O Sinposba fechou mais uma 
parceria que vai agradar a todos 
que não dispensam um baba 
no fim de semana. A categoria 
conta agora com um local para 
jogar suas partidas de futebol aos 

sábados, das 17h30 às 19h00; o 
campo é o Point da Bola e fica na 
Rua Chorrocho, 13, Jardim Brasí-
lia, ladeira ao lado do DETRAN.

Os interessados devem ligar 
para a sede do Sinposba e agen-
dar o jogo. Esta é mais uma possi-
bilidade que os trabalhadores têm 
de se confraternizarem e saírem 
um pouco da rotina atribulada do 
dia-a-dia.  Não perca tempo. Junte 
sua turma e agende seu babinha 
através do telefone: 71-3329-0576.

A Direção do Sinposba e o 
presidente do Sindicato dos 
Comerciários de Irecê, Rafael 
Sydartha, retomaram a parceria 
entre as duas entidades sindi-
cais. A partir de 3 de fevereiro, o 
atendimento das homologações, 
recebimento de reclamações, 
sugestões e orientações aos tra-
balhadores e trabalhadoras em 
postos de combustíveis de Ire-
cê e dos municípios circunvizi-
nhos, passa a ser dado na sede 
do SECIR Irecê.

Para o secretário-geral do Sin-
posba, Manoel Carlos, este é o 
primeiro serviço a ser oferecido; 
as duas direções sindicais conti-
nuam conversando para ampliar 
o atendimento, tanto na área ju-
rídica como na área social. Para 
ser atendido basta que o traba-
lhador se dirija à sede do Sindi-
cato dos Comerciários em Irecê.  
A Delegacia Sindical fica na Rua 
Mateus Nunes Dourado, nº 104, 
Bairro Coopirecê, Irecê BA, Tele-
fone: (74) 3641-3767.

Em Irecê Delegacia será no 
Sindicato dos Comerciários

Dando continuidade ao traba-
lho de abrangência por toda a 
Bahia, o Sinposba está abrin-
do nova delegacia sindical no 
município de Luiz Eduardo 
Magalhães. Os associados 
deverão se dirigir ao endere-
ço: Rua Irará, quadra 26, lote 
20, n° 351, bairro Santa Cruz.
A subsede de Barreiras está 
funcionando em novo endere-
ço, conta com uma excelen-
te estrutura e trará ainda mais 
conforto aos associados. Es-
tá localizada em um local cen-
tral e de fácil acessibilidade, 
na Rua Dom Pedro II, n° 207 
– Centro (Ponto de referência: 
Caixa Econômica Federal). 
No local também funcionará o 
escritório de advocacia.

Luis Eduardo tem nova 
delegacia sindical e 
Subsede de Barreiras 
novo endereço
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