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ANO DE LUTAS NAS ELÉTRICAS
Vamos nos unir para dar um basta aos desmandos dos patrões
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JORNAL DO

Neste primeiro jornal do ano, para

a categoria de trabalhadores (as) das

empresas prestadoras de serviços às

concessionárias de energia elétrica,

desejamos a todos (as) um 2010 com

muita energia e disposição para lutar

por melhores salários e qualidade de

vida.

Há diversas irregularidades que

precisam urgentemente  ser corrigidas.

Como  sempre, os empresários do

setor continuam explorando a categoria

especializada neste segmento de

elétricas. E nós precisamos nos

valorizar, porque os patrões não estão

nem aí para nossos problemas. Eles só

visam o faturamento, os lucros. Se a

gente não tiver garra pra lutar por

nossos direitos, ninguém fique

esperando, pois patrão não dá nada “de

mão beijada”.

Porém, em nosso meio,

infelizmente ainda temos diversos

colegas que continuam  a cortejar os

patrões, se submetem ao vexame de

abaixar a cabeça para tudo e nada cobrar,

vendo a sua força de trabalho e dos

colegas ser desvalorizada cada dia mais.

Quando é que nós vamos nos unir na

luta e erguer a cabeça para dar um

basta a esses descasos?

Os companheiros (as) da Sul fiquem

de olhos bem abertos, pois os

administradores  da empresa estão com

uma mania de ameaçar os companheiros

de aplicar suspensão, fazer pedir as

contas e aplicar justa causa. Dizem eles

que agora têm advogado e podem deitar

e rolar. Mas, fica aqui o aviso para os

patrões: o SINTRACOM-BA está de olho

e já estamos  tomando as devidas

providências para acabar com esses

desmandos.

A luta dos trabalhadores (as) da construção
A Campanha Salarial 2010 dos trabalhadores (as)

da construção está a todo vapor. As assembléias estão

sendo bastante participativas e lotando o Largo de São

Bento com cerca de quatro mil operários (as) que

estão unidos na luta para ampliar as conquistas e

garantir um bom reajuste.

Os patrões, que ganham lucros imensos e estão
com os cofres cheios ainda não apresentaram uma

proposta decente.
Mas, os trabalhadores (as) estão dispostos e se os

patrões não atenderem às reivindicações da categoria,

não está descartada uma greve depois do Carnaval.
Vamos todos (as) apoiar a luta dos companheiros

(as) da construção! Assembléias lotadas com os companheiros (as) da construção

LEIA TAMBÉM NA PÁG. 2
- Férias têm de ser pagas antes

- Como fica seu salário em jan/2010
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Férias têm de ser pagas antes
Atenção, companheiros! A lei diz que as férias têm que ser pagas ao trabalhador (a) dois dias antes do respectivo início. Esta

informação todas as empresas têm conhecimento. Mas é o trabalhador (a) que tem de cobrar da empresa o cumprimento da
lei. Sair de férias, só com a grana antecipada no bolso.

Fiquem atentos pois está virando uma prática desleal das empresas que prestam serviços à Coelba. Abram os olhos, não se
deixem enganar. Confiram no boxe o que diz a lei.

O que diz a lei
“Art.135.Art.135.Art.135.Art.135.Art.135.  A concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30

(trinta) dias. Dessa participação o interessado dará recebido.
1- O  empregado  não  poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua Carteira de Trabalho

e Previdência  Social (CTPS), para que nela seja anotada a respectiva concessão.
2- A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
Art.145.Art.145.Art.145.Art.145.Art.145. O pagamento da remuneração das férias e, se for caso, o do abono referido  no art.143, serão efetuados até

2 (dois) dias antes do inicio do respectivo período.
Parágrafo únicoParágrafo únicoParágrafo únicoParágrafo únicoParágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento, com indicação do início e do termino das férias.”


