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ATENÇÃO TRABALHADORES (AS) DAS CERÂMICAS - ANOS 2004 A 2008
Confira se você tem dinheiro de ação judicial para receber

Se você trabalhou entre os anos de 2004 e
2008 em uma cerâmica nas cidades de
Caetité, Guanambi, Ibiassuçê, Caculé, Bom
Jesus da Lapa, Ibotirama, Barra, Igaporã,
Riacho de Santana, Malhada de Pedras,
Oliveira dos Brejinhos, Mortugaba,
Candiba, Presidente Jânio Quadros,
Muquém do S. Francisco, Paramirim,
Brumado, Caturama, Paratinga, Sítio do
Mato, Maetinga, Livramento de Nossa
Senhora, Carinhanha, Licínio de Almeida,
Urandi, Malhada  e outras da região procure
imediatamente o SINTRACOM-BA. Vamos
verificar se você já tem dinheiro para receber
da ação judicial movida por este Sindicato em
sua defesa.

No período de 2004 a 2006, como as
empresas não pagavam corretamente o piso
salarial da categoria dos trabalhadores (as)
das cerâmicas, o SINTRACOM-BA entrou com
ação na Justiça, para defender os direitos dos
trabalhadores (as). Já foram realizados vários
acordos judiciais, para pagamento dessas
diferenças salariais.

São valores modestos e ainda parcelados,
mas o SINTRACOM-BA tem a obrigação e a
satisfação de lhe repassar este benefício, fruto
de uma luta na Justiça em defesa dos
trabalhadores (as) das cerâmicas.

Atenção: ligue para a Delegacia Sindical
do SINTRACOM-BA de Guanambi e Região,
telefone (77) 3451-1210, procure Paula, dê o
seu nome, o nome da cerâmica onde trabalhou
e a cidade, e ela vai lhe informar: se você tem
dinheiro a receber, qual é o valor que você
receberá e como será a forma do pagamento.
Ligue agora para receber o que é um direito
seu!

Confira na Delegacia Sindical de Guanambi se
tem dinheiro a receber

O presidente do SINTRACOM-BA, Raimundo Brito, entre os
diretores Edson Ataíde “Biliga” e Amando de Jesus (que

representam a Comissão da Região de Guanambi junto com
Maria Cecília, que não está na foto), junto com o advogado

Dr. João Pimentel (último à direita)
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Projeto de Lei defende direitos iguais para trabalhadores terceirizados
Já foi finalizado, no dia 06/01, em

Brasília, o Projeto de Lei proposto
pelo Ministério do Trabalho que, em
parceria com as seis principais
centrais sindicais do país, regu-
lamenta a terceirização no Brasil e
prevê que os trabalhadores contra-
tados por empresas terceirizadas
passarão a ter vínculo com as em-
presas que contratarem os serviços.

Segundo o texto do PL, o
trabalhador (a) passará a ter os
mesmos direitos estabelecidos nos
acordos coletivos feitos pelo sindicato
da categoria contratada pela firma
tomadora de serviços, incluindo a
equiparação de salários entre
terceirizados e contratados próprios,
e o cumprimento de encargos tra-
balhistas e previdenciários, mesmo
quando a empresa prestadora de
serviços for à falência.

A proposta foi divulgada depois de
uma reunião do ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, com lideranças
sindicais. O ministro informou que o
texto levou um ano e meio para ser
debatido e concluído.

Aposentados e pensionistas terão serviços bancários ampliados
Trabalhadores (as) aposentados

e pensionistas, que somam atual-
mente 27 milhões, terão os serviços
bancários ampliados, resultado de
acordo fechado entre o Ministério da
Previdência Social e os bancos.

A medida começará a valer quando
eles forem receber os benefícios
referentes a janeiro de 2010, entre os
últimos cinco dias do mês de janeiro
e o quinto dia de fevereiro, informou o
ministério. Segundo a pasta, 15,2
milhões de beneficiários não têm
conta bancária e poderão usufruir de
serviços atualmente restritos aos
correntistas.

Pelo acordo, todos os aposen-
tados e pensionistas receberão
diretamente dos bancos o com-

A realidade do mundo do trabalho
revela que a terceirização da mão-
de-obra no Brasil sempre significou
a precarização das relações
trabalhistas e arrocho salarial. A
CTB, central à qual o SINTRACOM-
BA está filiado, acredita que a
terceirização tem sido um ins-

trumento utilizado pelo patronato
para impor a flexibilização e ampliar,
conseqüentemente, o grau de
exploração do trabalho pelo capital.

O projeto seguirá agora para a
Casa Civil e depois será enca-
minhado ao Congresso Nacional,
com pedido de urgência.

provante anual de pagamento e a
declaração de rendimentos para
fazerem o Imposto de Renda. O
contracheque poderá ser usado
como comprovante para que o
idoso tenha direito à compra de
passagens com valor reduzido. Os
beneficiários também poderão
imprimir nos terminais de atendi-
mento automático o extrato mensal.

Neste caso, os bancos terão
prazo de 180 dias para implementar
o serviço relacionado a extratos.
Os bancos terão 120 dias para
fornecer novos cartões, depois de
receberem as especificações.

Outra medida é que ele poderá
transferir, gratuitamente, o valor
total do benefício para outra conta

bancária, uma vez a cada mês. Além
disso, os bancos farão a renovação
anual da senha do usuário e a
atualização do endereço. As
informações serão repassadas ao
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), o que garantirá a permanente
atualização dos dados cadastrais.
Com isso, diz o ministério, será
possível à Previdência cumprir, de
forma mais ágil, a lei 8.212 que
determina a atualização do cadastro
de Censo dos aposentados e
pensionistas a cada cinco anos.

Com informações do site
www.ctb.org.br e da Agência Brasil.


