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Resgatar o DNA de luta e colocar a casa em ordem foram as missões prioritárias da nova gestão 
da ASTRAM

Outubro - 2021

O 
tempo passou voando para nós nesses últimos meses. Desde o início de janeiro, quando a nova 

diretoria da ASTRAM tomou posse, não houve um único dia sem trabalhar duro para colocar a 

nossa entidade  novamente nos trilhos. Enfrentamos desafios árduos, inclusive com a mudança 
forçada da nossa sede, reestruturação administrativa e 

financeira e negociações prioritárias de demandas da nossa categoria. 
Tudo isso acontecendo paralelamente a maior crise sanitária que o 
mundo já enfrentou.

Mesmo diante das inúmeras adversidades, a união, o compromisso e 

a responsabilidade foram as nossas palavras de ordem. Conseguimos 
literalmente organizar a casa, reequilibrar as finanças, avançar em 
nossas lutas, realizar campanhas sociais e, sobretudo, resgatar  o DNA 
de luta e a identidade combativa da ASTRAM.

No geral, nos orgulhamos em avançar tanto em tão pouco tempo. 
Mas ainda temos muitos desafios pela frente.  Nosso combustível é 
o reconhecimento de toda categoria, que segue confiando no nosso 
trabalho, sabendo que o segredo para novas conquistas está na força 
da nossa união. 
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Nosso DNA é de luta 

Q
uando decidimos formar uma chapa e concorrer 

a eleição da diretoria da ASTRAM tínhamos em 
mente que era necessário por fim a um período de 
inércia que a categoria estava passando.  Nosso 
foco é resgatar a história que fez dessa entidade 

uma das mais respeitadas associações de classe de Salvador, 
sendo inclusive vanguarda do movimento sindical no país.  

Ganhamos a eleição e tivemos duas tarefas imediata: unir 
novamente a categoria e colocar a casa em ordem. Esses dois 
processos consumiram grande energia, já que além disso 
tivemos que organizar fisicamente a entidade, que sofreu um 
processo de mudança sem nenhum tipo de planejamento, 
apesar de já se saber que o local onde estávamos iria ser 
entregue. Focados, conseguimos superar essa fase.

Após assegurar a organização estrutural com a mudança da 
sede, a atual gestão realizou um verdadeiro pente fino nas contas da entidade, cortando despesas e 
ajustando contratos. Em pouco tempo, as contas foram reequilibradas, permitindo avançar em outras 
frentes. Assim, os compromissos de campanha começaram a ser implantados.

A ASTRAM tem uma tradição de luta. Isso não poderia 
ser perdido. Iniciamos o diálogo para reaver a nossa 
produtividade e tocamos as negociações sobre as demandas 
prioritárias dos servidores. Garantimos o retorno da data 
base com a categoria sabendo os pontos discutidos com a 
gestão. Importante destacar que mantemos o compromisso 
de harmonia com os gestores, prezando pelo diálogo, mas 
sempre com extrema independência e altivez, inclusive indo 
à luta, quando a situação assim exigir.  

Na comunicação, avançamos na modernização, inclusive 
com o lançamento do aplicativo da ASTRAM, ampliação 
das funcionalidades do nosso site, maior interação em redes 
sociais e mudança da identidade visual.

A nossa parte social foi resgatada com ações como a campanha “A’gente contra fome” e a homenagem 
aos profissionais de saúde que atuaram na  vacinação. Estas atividades inclusive tiveram grande 
repercussão na mídia, melhorando a imagem da nossa categoria na sociedade. E mais: reorganizamos 
o baba da ASTRAM e iniciamos o vôlei às quartas feiras, no Costa Verde. 

Apesar da pandemia impedir a realização de eventos, o nosso tradicional Forró da ASTRAM foi feito 
em grande estilo. A Live reuniu a nossa categoria em ritmo de pura alegria, que se divertiu e ainda 
foi contemplada com sorteio de cestas juninas.

Ainda temos muito por fazer, mas em apenas nove meses já conseguimos dar uma cara nova a 
esta briosa entidade. Nosso DNA é de luta e isso não muda! E assim seguimos querendo sempre 
conquistar dias melhores para todos nós!
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Assessoria jurídica - Clube  Costa Verde - Telefônia TIM - Odontoprev -  E muito mais!

Colocando a casa em ordem

Iniciada na gestão anterior, a mudança da sede da ASTRAM, obrigou a nova diretoria a se instalar num 
local sem a estrutura adequada para atender os associados.  Tivemos, portanto, que realizar um grande 
ajuste no ambiente com objetivo de minimizar os problemas que encontramos e, dessa forma, poder dar 

um mínimo de conforto e estrutura para os associados, visitantes, trabalhadores e a própria diretoria. 

Em pouco tempo, organizamos a casa, preservando a história da ASTRAM e disponibilizando ao nosso 
público atendimento digno.

Como encontramos
Situação atual

PEC 32: Somos contra!

TRANSPARÊNCIA ASTRAMASTRAM

A 
Reforma Administrativa proposta pelo governo federal (PEC 32) não é 
o que parece ser. Na prática, ela retira direitos do servidor, restringe 
a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculos com 
o Estado. O texto estabelece que leis complementares tratarão de 

temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e 
assessoramento, progressão e promoção funcionais e definição das carreiras 
típicas de Estado.

É indiscutível que a administração pública brasileira precisa de mais eficiência, 
de mais racionalidade, de mais controle social. No entanto, a PEC 32 vai na 
contramão de tudo isso, atacando os pilares que, desde a Constituição de 1988, 
têm sido decisivos para elevar a qualidade dos serviços públicos no país.
 

A PEC 32 inviabiliza o aperfeiçoamento técnico e profissional da administração pública, na medida em que 
concentra poderes descomunais nos agentes políticos, abrindo margem para o loteamento ideológico de cargos 
públicos. 

O serviço público precisa de investimentos, qualificação permanente e valorização dos seus servidores para 
que assim possam prestar cada vez mais um serviço de qualidade e eficiência para a sociedade brasileira. 

A gestão com 
transparência é uma 

marca da nova diretoria. 

Desde o início do mandato, foi criado 

canais para consulta das ações da 
da entidade. Para nós, este é um 
compromisso fundamental e que será 
sempre prioridade em nossos trabalhos.

No site da ASTRAM o associado pode consultar a composição do grupo de funcionários, assessorias, 
publicações no DOM, as ações judiciais, as ações da diretoria, inclusive os ofícios enviados. 

A prestação de contas e balancetes de 2021.1  também já estão disponíveis para consulta dos 
associados na sede da ASTRAM.

“Tratamos os recursos dos nossos associados de forma austera e responsável. Esse foi um compromisso 
de campanha que iremos sempre preservar”, destacou o presidente da ASTRAM, Luiz Bahia.
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A 
base GTRAN funcionou nos Barris por mais de 25 anos. Ao longo desse tempo tivemos ótimas 
lembranças, inclusive com confraternizações de fim de ano e muitas histórias que nos enchem de 
orgulho e saudosismo. Quem não tem uma história pra contar de algo que aconteceu por lá? Mas, 
apesar da alegria que temos em ter vivido bons momentos, as condições na Gtran e da GESIN 

nunca foram as ideais para os servidores. Várias gestões fizeram inúmeras promessas de melhorias sem 
nunca serem realizadas.  
Em 2020, a base Gtran foi entregue após a venda do terreno para um grupo de lojas de materiais de 

construção. O valor, segundo noticiado à época, girou em torno de R$ 40 milhões. Esperava-se que após a 
concretização da venda, a base Gtran e a GESIN (que funcionava ao lado da Gtran) fossem feitas em outro 
local, conforme prometido, com a estruturas necessárias para abrigar os 
seus diversos setores. Mas isso foi só um sonho. 

Infelizmente, o que sempre se viu foi um verdadeiro descaso com os 
servidores e com o público que precisava do atendimento dessas gerências  
e de setores como liberação de veículos, registro de acidentes, leilão, SEFIT.  
Ratos, cobras, lagartos, lixo, foco de dengue, roubos de carros apreendidos, 
tinha de tudo, menos respeito ao cidadão e, sobretudo, aos servidores que 

trabalhavam na Base Gtran e GESIN. 
Ninguém nunca soube o planejamento do que iria ocorrer. Mudança para 

a Tancredo Neves, construção de uma nova sede no Bonocô, ida para um 
espaço na BR, ampliação do espaço da sede, nos Barris. Enfim, tudo não 
passou de meros boatos sem se saber onde realmente as novas sedes 

iriam.

Direito nosso! 
Foi constatado pela nova Diretoria da ASTRAM que diversos direitos dos servidores estavam sendo negligenciados 

pela gestão, diante disso, requeremos da assessoria jurídica da entidade uma avaliação minuciosa acerca de cada 
direito e elaboramos as orientações a seguir.

ABONO PERMANÊNCIA - Público alvo: Servidores em transporte e trânsito que adquiriram direito à aposentadoria.

DIREITO A DUAS APOSENTADORIAS - Público alvo: Servidores em transporte e trânsito que possuem contribuição 
na iniciativa privada e pública, poderá ter direito a duas aposentadorias.

ADICIONAIS DE NÍVEIS DO PCV AOS APOSENTADOS - Público alvo: Servidores em transporte e trânsito que se 
aposentaram a partir de maio de 2015.

Você associado que está enquadrado em qualquer dessas situações, favor entrar em contato com a Assessoria 
Jurídica da ASTRAM para agendar o seu atendimento.  

C
om o objetivo de acompanhar o andamento das obras da nova sede da SEMOB, a diretoria da ASTRAM, 
representada pelos diretores, Judário Santos, Marcos Ferreira, Mequisedenes Teixeira, Zaira Goulart, além 
do presidente da entidade Luiz Bahia, realizou no início deste mês visita ao local de construção, observando 

questões pontuais de interesses dos servidores que vão utilizar o local.

“Queremos que todas as questões relacionadas ao servidores tenham o devido cuidado por parte da Secretaria 
durante a construção da sede”, destacou o presidente Luiz Bahia.

O novo espaço deve abrigar toda parte operacional do transporte, incluindo as principais gerências e setores da 
SEMOB. A expectativa é que obra seja entregue até o final deste ano.

Diretoria da ASTRAM realizou visita Diretoria da ASTRAM realizou visita 
nas obras da nova sede da SEMOBnas obras da nova sede da SEMOB

Telefones da ASTRAM: 3328-7979 - WhatsApp: 98890-9024
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A falta de planejamento custou caro e ainda causa indignação para os servidores, principais vítimas desse 
descaso. No caso da Gtran, o puxadinho, também apelidado de senzala,  que foi feito, pela antiga gestão 
da Transalvador, nos Barris, para abrigar a parte operacional da gerência de trânsito é vergonhoso. Neste 
processo, alguns setores foram se arrumando do jeito que dava. A liberação de veículos, por exemplo, 
foi pra lá, foi para cá, e se ajeitou como pôde, de favor, no pátio terceirizado no distante bairro de Dom 
Avelar, antes de ter que sair às pressas do pátio do retiro, onde 
também estava de favor. O setor de registo de acidente arrumou 
um cantinho em uma sala cedida na sede da Transalvador. A 

gerência se acomodou no prédio da sede. Já o SEFIT, um dos mais 
importantes para a organização administrativa da gerência, está 
espremido numa sala adaptada, onde mal cabe os computadores 

do setor. A mesma realidade vive os servidores da GESIN, que 
estão alojados em situação precária, na Tancredo Neves. 
 Pior mesmo foi os agentes que atuam na parte operacional. 

Esses estão no quintal da sede da Transalvador, jogados a própria 
sorte, dentro de contêineres, imitando a saga de imigrantes 
ilegais, que fogem de seus países em navios dentro de um bloco 
gigante de aço.  
Para não dizer que nem tudo são espinhos, a direção da 

ASTRAM vem dialogando permanentemente  com a atual gestão 
da Transalvador, realizando inclusive duras cobranças sobre as 
instalações precárias. Nesse processo, o superintendente Marcus 
Passos e a subsecretária da SEMGE, Drª Isabela Lordelo mostraram sensibilidade e disposição para resolver 
definitivamente a situação. A perspectiva é que ocorra uma mudança temporária para a antiga sede da 
SUCOP, no Dique. 
A informação mais animadora foi dada pelo próprio superintendente na comemoração do Dia Nacional 

do Agente de Trânsito, garantindo que a nova sede da GTRAN e GESIN será construída onde atualmente 
fica o estacionamento São Raimundo. Segundo ele, além da participação dos servidores e das entidades, 
contribuindo no projeto, as novas instalações terão uma concepção moderna e funcional, dando conforto 
para os servidores que farão seu uso. 

Estaremos, atentos, acompanhado todo esse processo. E que venha a nova base operacional provisória!  

Tudo na mesma. Aliás, PIOR! 
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Antiga sede da SUCOP, no Dique, deve abrigar a GTRAN e GESINEspaço físico recebeu melhorias e deve abrigar gerências em breve
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