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Assembléia dia 19/02, 18:30h, no Largo de São Bento - Greve a partir de 22/02

OU DÁ O DO PEÃO OU VAMOS PARAR A CONSTRUÇÃO!

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 49 – FEVEREIRO/2010

JORNAL DO

Companheiros e companheiras!

O SINTRACOM-BA convoca:

Chegou a hora de mostrar a força de

nossa categoria. Sem acordo com os

patrões, a greve é inevitável. Tem

assembléia geral na sexta-feira, dia

19/02, às 18:30h, no Largo de São

Bento. Venha, pois sua participação

é fundamental. Se os patrões

continuarem negando nossas

reivindicações, na reunião marcada

na SRTE, a greve geral por tempo

indeterminado começa na segunda-

feira depois do Carnaval, dia 22/02.

Esta decisão foi aprovada, por

unanimidade, em assembléia

realizada no dia 09/02, no Clube

Fantoches, lotado com mais de

quatro mil trabalhadores (as).

Está todo mundo revoltado com

a ganância dos patrões! Mesmo

tendo um crescimento de mais de

10% no setor da construção e

ganhando lucros imensos, os

empresários continuam dizendo

“não” para as propostas apresentadas

pelo SINTRACOM-BA, nas

negociações.

Isso chega a ser vergonhoso.

Porque todo mundo sabe que os

patrões da construção estão

podendo... e muito!

Na Sondagem da Construção

Civil, publicada pela Confederação

Nacional da Indústria (CNI), em

dezembro/2009, a análise do setor

mostra que a margem de lucro

operacional e a situação financeira estão

mais que satisfatórias para a maioria

das empresas, além do acesso ao

crédito, que está mais fácil.

Isso mostra que os patrões têm

condições de atender às nossas

reivindicações. Não atendem, porque

não querem mesmo. Desse jeito, só

nos resta a alternativa da greve. Vamos

nos unir para mostrar que somos fortes.

Ou o patrão dá o do peão, ou nós

paramos a construção. E com a

disposição que nossa categoria está

para a luta, com certeza vamos parar

geral capital e interior, e nosso

movimento vai ter 100% de adesão.

Vamos nos unir. Quem luta,

conquista!

Leia mais na página 2.Leia mais na página 2.Leia mais na página 2.Leia mais na página 2.Leia mais na página 2.

A Praça Castro

Alves é dos

trabalhadores

(as), dia 04/02

(foto ao lado)

Disposição pra

lutar: assembléia

no Clube

Fantoches, dia

09/02

(foto abaixo)
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Terrazzo /
Pelourinho atrasa salários
Até o fechamento desta edição, os trabalhadores (as) da
Terrazzo, obra do Pelourinho, continuavam denunciando
os atrasos de salários constantemente, a falta de depósito
do FGTS e do INSS; denúncias dão conta de que os
trabalhadores (as) são obrigados a assinar e sair de férias,
mesmo não recebendo; atraso do vale transporte; não
cumprimento do acordo na Justiça. Desse jeito não pode

continuar.

Torre Engenharia /
Stiep não cumpre acordo
Apesar de ter assinado uma ata garantindo corrigir as

irregularidades, a empresa Torre Engenharia continua

descumprindo o acordo e atrasa salários, e não paga as

cestas básicas. Palavra dada é para ser cumprida.  E o

SINTRACOM-BA vai cobrar. Ou dá o do peão ou paramos

a construção.

Disque Denúncia: (71) 34966238


