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CAMPANHA SALARIAL 2010
Mobilização nos canteiros: é hora de lutar para

avançar e conquistar a vitória!

Atenção companheiros (as)!

Estamos num momento muito

importante de nossa luta. A Campanha

Salarial 2010 está a todo vapor e já

tivemos dez reuniões de negociações

(a próxima será dia 3/2), mas até agora

os patrões continuam na mesma, só

conversa mole, e não atendem nossas

reivindicações. Mas, os empresários

sabem muito bem que nós temos uma

arma poderosa, que é a nossa

capacidade de lutar. A base da categoria

está mobilizada em todos os canteiros

de obras e todos nós sabemos que só

com a luta é que conseguiremos avançar

nas negociações e construir a nossa

vitória!

MOBILIZAÇÃO NA SEMANAMOBILIZAÇÃO NA SEMANAMOBILIZAÇÃO NA SEMANAMOBILIZAÇÃO NA SEMANAMOBILIZAÇÃO NA SEMANA

A semana passada foi pautada pela

mobilização da categoria nas bases.

No dia 25/01, mostramos toda nossa

força e paramos as obras dos

condomínios de luxo Alphaville e Le

Parc, na Avenida Paralela, por duas

horas, a partir das 7 horas, com a

adesão de cerca de oito mil operários

(as).  No dia 28/01 fizemos nossa

assembléia e foi uma beleza! Mais uma

vez lotamos o Largo de São Bento,

com a presença maciça de mais de

quatro mil companheiros (as), que

mesmo depois de um dia de trabalho
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Dia 4/02, 18:30h, tem Assembléia Geral no Largo de São Bento. Participe!

LEIA TAMBÉM:
RÁDIO PEÃO: As lutas do seu Sindicato

Mais da Campanha salarial: tem busdoor na linha
Carnaval: bloco de Paulinho Kaká tem desconto

exaustivo, participaram

com toda a energia e

mostraram que estão

cheios de disposição

para lutar.

É isso aí, com-

panheiros (as)! No

próximo dia 04/02, às

18:30h, teremos mais

uma assembléia geral

no mesmo local (Largo

de São Bento). Se nessa

assembléia não houver

proposta de acordo, vai ter greve. Vamos

todos (as) participar e convidar os colegas

de trabalho.

SALÁRIO COMPATÍVELSALÁRIO COMPATÍVELSALÁRIO COMPATÍVELSALÁRIO COMPATÍVELSALÁRIO COMPATÍVEL

Os patrões já sabem que nós não
vamos arredar pé da luta, enquanto não
forem atendidas nossas reivindicações,
reajuste salarial de 16%, limite de 30
dias no contrato de experiência,
reconhecimento de novas funções; aviso
indenizado; cesta básica calculada pelo
DIEESE para todos os trabalhadores (as);
emprego, salário, saúde e segurança no
trabalho. Sabemos que a inflação foi
baixa, 4,11%, mas o crescimento do
setor foi superior a 7%, portanto
queremos um reajuste digno.

No dia a dia, nós acordamos ainda de
madrugada, enfrentamos os buzús lotados,
de nossas comunidades até chegar nos
canteiros de obras nos bairros nobres.
Pegamos pesado de sol a sol, em jornadas
exaustivas, e enfrentamos as exigências dos
patrões, para cumprir os prazos apertados
de entrega das obras. Construímos prédios
de luxo, onde só poderemos pisar para
trabalhar e executar serviços.

O mercado está em alta, portanto, nosso
salário tem que ser compatível. A hora é
esta! Vamos nos unir, para conquistar a
vitória!

Quem luta, conquista!

Raimundo Brito, presidente do
SINTRACOM-BA, na manifestação nos

condomínios Alphaville e Le Parc
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Salvador Pinte não reajusta
salários e desrespeita CCT

A empresa Salvador Pinte não reajustou os salários dos
trabalhadores em setembro de 2009 e não fornece a cesta
básica, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho. E na
reunião agendada na Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego (SRTE), para tratar do assunto junto com o
SINTRACOM-BA, a empresa não compareceu. Pois fica
aqui o aviso da direção do Sindicato para as empresas
principais que contratam a Salvador Pinte: botem as barbas
de molho, porque esse desrespeito à nossa CCT pode dar
em ações trabalhistas. Tá avisado, agora tomem atitude!

Empresa Celi: operários vão
parar em hospital por

feijoada estragada
A obra da empresa Celi, no Caminho das Árvores,

fornece alimentação ruim e os trabalhadores (as) terminam

parando nos hospitais por conta disso. No dia 21/01, foi

servida uma feijoada, que estava estragada, e aconteceu o

que já estava sendo esperado: mais de 50 trabalhadores (as)

foram parar na emergência hospitalar. Alimentação para o

trabalhador (a) tem que ser de boa qualidade. Desse jeito,

não pode continuar.

CAMPANHA SALARIAL 2010
Tem busdoor na linha

Pelo segundo
ano consecutivo, o
SINTRACOM-BA
colocou a
Campanha Salarial
nas ruas, com o
apoio de busdoor,
rodando em 50
linhas de ônibus de
toda a cidade, para
fazer uma maior divulgação de nossa luta. Fique ligado e
veja passar nosso busdoor no buzú de sua comunidade ou
do seu trabalho.

Aconteceu, virou notícia
N o s s a

mobilização
no Le Parc e
A lphav i l l e ,
no dia 25/
01, foi noti-
ciada pela
mídia, na Rá-
dio Metró-
pole, TV Ara-
tu, TV Ita-poan e diversos sites. Na foto, a divulgação no
site Aratu on line (da TV Aratu).

Trabalhadores (as) associados do SINTRACOM-BA têm
desconto no bloco “Que Felicidade!”, do radialista Paulinho
Kaká. O valor normal é R$ 80, com a carteira do Sindicato custa
R$ 70. O bloco vai sair na sexta-feira, 12/02, às 19 horas, do
Campo Grande. Animam a galera, além de Paulinho Kaká, Viola
de Doze, Isabel Nogueira (São Francisco do Conde) e Juninho
de Cachoeira. Mais informações pelos telefones (71) 3494-
9633 e 8875-0688.

Associados têm desconto
no bloco Que Felicidade!


