
Descaso
Todos os anos os patrões se 
comportam de forma desrespeitosa 
com nossa categoria na data-
base, 1º de maio, quando são 
discutidos o reajuste salarial e 
direitos sociais. Ao apresentarem a 
contraproposta para a Convenção 
Coletiva de Trabalho não levaram 
em consideração nenhuma das 
cláusulas novas, tão pouco as 
modificações apresentadas para 
melhorar as relações de trabalho 
e nossa defasagem salarial. Muito 
pelo contrário, exaltaram os 
‘avanços da reforma trabalhista’, 
que retira direitos dos trabalhadores 
brasileiros.

Retrocessos
Querem a implantação de alguns 
absurdos como: Terceirização 
na atividade fim da revenda, 
não realizar homologações 

no Sindicato, impedindo que 
sejam verificados todos os 
direitos trabalhistas e cálculos 
financeiros na hora da demissão 
dos trabalhadores; trabalho 
intermitente, quando o trabalhador 
fica à disposição do empregador 
aguardando um chamado para 
o serviço e a remuneração 
referente é apenas ao período 
trabalhado. Reajuste 0% (zero 
por cento) na Ajuda Alimentação 
e Reajuste Salarial de 1,5%.

Má fé e deslealdade
Além de emperrarem as negociações, 
sem se importarem com a defasagem 
dos salários da categoria e o 
reajuste da ajuda alimentação, e de 
lucrarem desenfreadamente, sem 
nenhum pudor, durante a greve 
dos caminhoneiros, em um ato de 
deslealdade e má fé, o sindicato 
patronal encaminhou circular para 

os proprietários de postos em todo 
o estado, com a orientação de que 
a nossa Convenção Coletiva de 
Trabalho – CCT está vencida, e que, 
portanto, não têm a obrigação de 
cumpri-la em sua totalidade.
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Patrões insistem em 
precarizar as relações 
de trabalhoCA
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Patrões insistem em 1,5% de reajuste salarial e 0% na Ajuda Alimentação

Nossa Campanha Salarial entra na fase de mediação no Ministério 
do Trabalho e Emprego na Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego – SRTE, porque após 5 reuniões, as negociações entre o Sinposba 
e o Sindicombustíveis não deram em nada. Os patrões da revenda de combustíveis insistem na 
legalização da precarização das condições de trabalho nos postos da Bahia.

Sinposba reivindica 7,16% e Ajuda Alimentação diária de R$ 15,64   

Agora é luta e 
mobilização
Para a Diretoria do Sinposba 
só a nossa mobilização vai 
demostrar aos proprietários de 
postos que estamos insatisfeitos 
com esta defasagem salarial e 
não vamos aceitar retrocessos 
em nossos direitos. 
No tempo em que a mediação 
acontece devemos estar em 
luta, mobilizados em cada 
local de trabalho, participando 
das assembleias nos postos, 
promovidas pelos diretores do 
Sinposba, para discutir os rumos 
do nosso movimento.



Nosso time joga pra ganhar! 
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O futebol sempre foi usado como um instrumento 
político; e a paixão do brasileiro pela Seleção sempre 
foi explorada nos momentos de Copas do Mundo, 
quando o sentimento de “Pátria de chuteiras” toma 
conta do Brasil, passando a ideia de que tudo vai 
bem, e que é preciso estarmos unidos, que vivemos 
em paz e em uma grande Nação.

Cenário desolador
Estamos em luta permanente diante da perda das 
garantias trabalhistas e sociais, promovida pelo golpe 
político de 2016. Existe uma crise institucional; preços 
exorbitantes nos mercados, política de reajuste dos 
combustíveis insustentável, desemprego em alta e os 
patrões cada vez mais intransigentes.

Verde e amarelo
Os escândalos de corrupção na CBF aranharam a 
imagem do futebol e da Seleção; o sentimento de parte 
dos brasileiros é que esta instituição falida e autoritária 
não nos representa. O 7 a 1 e o não legado da Copa 
de 2014 não nos anima a torcer. E para piorar, ainda 
mais, o cenário desolador, a camisa amarela da seleção 
foi usada como instrumento político de reacionários 
“manifestoches”, no golpe que destituiu uma presidente 
democraticamente eleita.

Grito de gol
No entanto, é possível, apesar das diversas contradições de 
sentimentos políticos, conciliar nossa paixão nacional pelo 
futebol, nossa vibração na hora do gol, com nosso senso 
crítico e consciência de classe, de saber que só a luta diária, 
nossa organização de trabalhadores, resgatará direitos e 
nossa autoestima de brasileiros que não desistem nunca! 

Sindicato lança novo site

Esta conta precisa mudar! Lucros altos X salários baixos. 
A atitude intransigente dos patrões tem o objetivo de atender 

os interesses do cartel da exploração; é uma total falta de respeito 
com nossa categoria que conquistou com muita luta muitos direitos 
que constam na CCT. O Sindicombustíveis não respeita os trabalhadores 
e trabalhadoras que no dia a dia, com muito trabalho, garantem seus 
altos lucros. Mas nós não vamos deixar barato, vamos à luta!”

Antonio do Lago, Presidente do Sinposba

“

Para estabelecer mais um canal direto de 
comunicação com a categoria, o Sinposba lança, 
ainda neste mês de junho, um novo site mais 
moderno e dinâmico, trazendo mais informação 
sobre as ações, lutas e mobilizações da categoria.
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Portanto, não podemos entregar nossas cores, nosso sím-
bolos, nossos sonhos aos usurpadores. Vamos torcer pela 
Seleção Brasileira sem descuidar do bolso, sem esquecer 
que o desgoverno Temer e os patrões não vão aliviar na 
exploração, na retirada de direitos sociais e trabalhistas.  
A luta continua e o nosso time joga pra ganhar!

Sinposba alerta:
Divirta-se, mas não descuide do bolso!

ALERTA!


