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 presidente do SINDINTER, Euvaldo 

OAlves, fala da importância do esporte 
como forma de lazer para o trabalhador 

rodoviário e relembra a grandiosa trajetória de 
lutas no movimento sindical do ramo de 
transporte do saudoso CUTista: Daladier 
Nunes de Alencar.
‘‘Sabemos da dificuldade para do trabalhador 
rodoviário do segmento intermunicipal de 
arrumar tempo para um descanso com a 
família e por isso o SINDINTER deu início ao 
P r i m e i r o  To r n e i o  d e  F u t e b o l  d o s 
Intermunicipais. Essa é uma forma de unir 
trabalhador e seus familiares juntamente com 
a diretoria do sindicato para um momento de 
lazer e descontração. Dessa forma estamos 
conseguindo aproximar cada vez mais o 
trabalhador com o seu sindicato e foi com 
muita honra que homenageamos o saudoso 
companheiro CUTista Daladier Nunes de 
Alencar’’, declarou Euvaldo Alves.

PRESIDENTE
FALA 

A BOLA ROLOU
Segundo Torneio de Futebol 

Intermunicipal do SINDINTER

Sindinter também comprometido com o lazer dos 
trabalhadores rodoviários intermunicipais

No Dia da Independência do Brasil o vice-presidente do 
SINDINTER, Leo e toda diretoria, parabeniza os 
trabalhadores rodoviários pela belíssima atuação no 
campo e fala da posição dos sindicalistas contra o 
governo GOLPISTA. “Estamos atentos para barrar e 
defender qualquer tentativa de retirada de direitos 
conquistados pelos trabalhadores. Estamos juntos!”

DALADIER NUNES PRESENTE!

Presidente Euvaldo Alves dá o ponta pé inicial ao torneio.

 diretoria do SINDINTER vem por meio 

Adesta nota, esclarecer a real situação das 
empresas São Luiz, Falcão e Marte. 

Primeiramente o SINDINTER vem tranquilizar 
os trabalhadores das empresas citadas, acerca 
da difamatória que por hora está acontecendo 
por parte dos diretores das referidas empresas. 
No ano de 2015 essas empresas passaram por 
aud i to r ia  rea l i zada por  um grupo de 
empresários paulistas que detectaram altas 
dívidas que já indicavam a impossibilidade de 
sobrevivência financeira das mesmas. Como há 
havia sido previsto pelo grupo paulista, as 
empresas São Luiz, Falcão e Marte HOJE se 
encontram FALIDAS e querem de forma 
desonesta e arbitrária culpar o nosso sindicato 
por essa condição. Em face a situação o 
presidente do SINDINTER Euvaldo Alves, 
juntamente com toda diretoria desse sindicato 
esclarece que não temos nada a ver com essa 
falência e desconhecemos a origem da dívida.  
“Deixamos bem claro para os representantes 
dessas empresas que não temos nada a ver 

com a falência das mesmas. O SINDINTER só 
está preocupado com o passivo trabalhista e os 
empregos desses trabalhadores. Por isso nós 
do sindicato, estamos incomodando bastante 
esses empresários. Pedimos aos trabalhadores 
que continuem confiando em nosso sindicato 
“que somos os seus representantes legais” e 
estamos trabalhando de forma inteligente, com 
sabedoria e afinco para que todos os seus 
direitos sejam preservados e garantidos. 
Salientamos ainda que a nossa maior 
preocupação e dever sempre será com o bem 
estar e a legitimidade dos direitos dos 
rodoviários”, declarou o sindicalista baiano. 
Contamos com a unidade dos companheiros e 
companheiras para que juntos tenhamos uma 
grande VITÓRIA e já estamos programando 
uma visita nas garagens do interior o mais 
rápido possível!

Companheiros rodoviários, a sua 
voz oficial é a do seu SINDICATO e 
não a dos PATRÕES!

ANO 2 - Nº 11 - 20 de Outubro de 2016 

! NOTA DE ESCLARECIMENTO

N
a tarde de quarta-feira (7 de setembro) o Sindinter comemorou o dia 
da Independência do Brasil com um grande torneio no SEST/SENAT 
de Simões Filho. O time da empresa REGIONAL ganhou o troféu de 

primeiro lugar e já está classificado para a grande final com o time vencedor 
de Alagoinhas com data a ser divulgada pelo sindicato. O 1°, 2° e o 3° 
colocado de Alagoinhas, irão disputar o prêmio final com o 1°, 2° e 3° 
colocado de Salvador. Este segundo torneio intermunicipal de futebol 
homenageou o saudoso sindicalista CUTista: Daladier Nunes de Alencar 

pela sua grandiosa trajetória de lutas no movimento sindical do ramo de 
transporte.
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N
a manhã do dia 05 de outubro o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Intermunicipal 
no Estado da Bahia/SINDINTER realizou uma campanha de mobilização pela prevenção 
do câncer de mama e de útero para as trabalhadoras do segmento rodoviário. A ação 

aconteceu no Terminal Rodoviário de Salvador e contou com a participação tanto dos rodoviários 
como de passageiros. Além da presença da diretoria do SINDINTER que também participou de 

palestras sobre prevenção do câncer de mama, serviços de 
triagem para controle da hipertensão arterial, verificação da 
taxa de glicose no sangue e distribuição de camisas com 
fitinhas rosas simbolizando a campanha. O movimento 
popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é 
comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço 
rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de 
mama e estimula a participação da população, empresas e 
entidades. “A principal proposta do evento foi levar ao 
maior número de mulheres possível informações sobre a 
conscientização da prevenção do câncer de mama e do 

colo do útero e graças ao trabalho em conjunto do nosso sindicato e voluntários conseguimos realizar com sucesso mais uma edição do Outubro 
Rosa, declarou o presidente do SINDINTER Euvaldo Alves”.

Sindinter promove ação pelo 

Outubro Rosa 2016

Genivalda Ferreira venceu um câncer na mama esquerda e hoje orienta 
através de palestras motivacionais, mulheres que passam pela mesma 
situação. A convite do Núcleo Assistencial para Pessoa com Câncer (NASPEC), 
Genivalda compartilhou de forma irreverente toda sua experiência e declarou:

“Se eu venci, você também pode vencer” 

As garotas do 
serviço geral 
recebendo 

atendimento e 
orientação com a 

profissional de 
saúde Schirley 

Souza

O presidente do 
Sindicato dos 

Urbanos, Helio 
Ferreira, também 
compareceu ao 

evento onde 
prestigiou a iniciativa 
do SINDINTER em 

prol da causa.

O presidente do STTROBA, Fábio 
Primo, prestigiou o evento e “vestiu a 

camisa”.

SINDINTER engajado nos movimentos 
de combate ao câncer 
de mama e de útero

Diretores VESTEM A CAMISA em prol do OUTUBRO ROSA
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BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA e o SINDINTER na 

“#eu sou + 1 por um trânsito + seguro”

onvidados pelo Batalhão de Polícia Rodoviária 

C(BPRv), o SINDINTER participou da atividade 
na Semana Nacional do Trânsito no último dia 

(20/09) no Terminal Rodoviário de Salvador.

Este ano a semana nacional de trânsito trouxe o slogan: 
“Década Mundial de Ações para a Segurança no 
Trânsito, #eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. O 
Batalhão de Polícia Rodoviária buscando conscientizar 
o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, 
valorizando as boas práticas no ato de conduzir, 
contribuindo para um trânsito mais seguro.

O BPRv realizou diversas ações preventivas: 
fiscalização educativa, palestras em escolas, 
empresas (privadas e órgãos públicos), distribuição de 
folder com a presença dos mascotes Rodovito e 
Rodovita, Projeto Quartel de Portas Abertas à 
Comunidade, dentre outras ações com feitas na 
conscientização dos condutores em prol de um trânsito 
mais seguro. 

Semana Nacional do Trânsito

A diretoria do SINDINTER continua com sua luta em 
combate aos assaltos nos transportes intermunicipais.

T
ivemos mais uma 
reunião unificadas das 
Polícias no último dia 

(27/09) no Comando do 
Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) onde 
contamos com a presença 
da Polícia Civil do Estado, o 
Serviço de Inteligência da 
PM, os comandantes do 
Batalhão e a delegada de 

Pojuca, Dra. Edeilza Costa. 

Além desse encontro o presidente do sindicato, Euvaldo Alves, foi 
convidado para mais uma reunião que acontecerá no próximo dia (25/10), 
as 15h, na Sala de Crise do Centro de Operação e Inteligência desta vez 
com Superintendente de Gestão Integrada da Ação Policial, o Sr. André 
Augusto Barreto Oliveira.

“O SINDINTER continua na luta por combate aos assaltos nos transportes 
intermunicipais, declarou Euvaldo Alves.

CHEGA DE ASSALTOS
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 nome do hospital é uma 

Ohomenagem à enfermeira 

baiana Francisca de Sande 

que foi pioneira na profissão no Brasil e 

contará com atendimento de urgência e 

emergência 24 horas, clínica médica e 

pediatria, e leitos de internação e 

cirúrgicos, a unidade hospitalar é a 

primeira da operadora no município e a 

segunda do sistema no estado.

Para presidente do SINDINTER 

Euvaldo Alves, essa conquista une 

qualidade de vida e mais facilidade de 

atendimento para o trabalhador 

intermunicipal.

 “Isso foi fruto de uma grande luta que a 

diretoria do Sindinter já vem travando a 

t empos  pa ra  me lho r  se rv i r  os 

trabalhadores. Nós entendemos que 

Feira de Santana é uma região 

centralizada por onde circula a maioria 

d a s  e m p r e s a s  d o  s e g m e n t o 

intermunicipal e, por isso merece um 

pronto atendimento que fique mais 

acessível aos trabalhadores, declarou.

HAPVIDA inaugura 
hospital em Feira de 
Santana e beneficia 

Rodoviários

 disputa de classes reverbera na 

Aa p r o v a ç ã o  d a  P E C  2 4 1 , 
consequentemente acerca da 

historicidade das relações capital /trabalho.
A PEC 241, essencialmente determina o 
engessamento dos investimentos públicos 
para os próximos 20 anos. Em cada 
exercício o gasto não financeiro do Estado, 
custeio e investimento, não poderá ser 
superior ao do ano anterior mais a inflação. 
O objetivo é a obtenção de superávit 
primário para pagamento dos juros da 
dívida pública, despesa essa que não teve 
um teto estabelecido para os próximos 
anos. Determina, portanto, que sejam 
congelados os gastos com saúde, 
educação ,  p rev idênc ia ,  e t c . ,  não 
importando o crescimento da população, a 
demanda por bens sociais, o crescimento 
econômico.  Em síntese, toda a estrutura do 
Estado brasileiro será posta a serviço do 
pagamento da dívida mobiliária, que já 
consome hoje cerca de 50% do orçamento 
da União. Salários serão cortados, 

reajustes não serão concedidos, brasileiros 
não terão assistência médica, aposentados 
amargarão uma velhice de privações e 
necessidades. Nesse sentido, a PEC 241 
afronta o artigo 5°, que trata dos direitos e 
garantias fundamentais, sepultando a 
Constituição de 1988 no que diz respeito 
aos direitos sociais.

Não esqueça, o que acontecerá se o 
projeto for aprovado?

- Congelamento de salários
- Fim das gratificações
- Derrubada dos direitos sociais e de 
cidadania
- Suspensão das promoções e progressões
- Aumento da cota previdenciária
- Programa de Demissão
- Proibição de concursos públicos

É A IMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO 
MÍNIMO “LIBERAL” NO BRASILPEC 241: 

 presidente do SINDINTER, Euvaldo 

OAlves, esteve reunido no dia (07/10), 
com as lideranças sindicais do Brasil na 

sede do Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE), em São Paulo, para discutir a 
GREVE GERAL contra o pacote do governo 
Federal que retira direitos dos trabalhadores.

A diretoria do SINDINTER alerta para que os trabalhadores fiquem atentos a essas medidas 
aprovadas pelo Governo Federal e suas bancadas pois a qualquer momento iremos deflagrar 

uma contra esses retrocessos dos direitos trabalhistas conquistados GREVE GERAL 
com muita luta. 

A nossa diretoria que está muito bem representada pelo nosso 
Secretário Geral da CUT Bahia, Leonicio Maciel, ão permitir  n á

nenhum retrocesso dos nossos direitos.


