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NA LUTA PELA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
CTB já é terceira maior central sindical do país

A CTB (Central dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Brasil), à qual o
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
BA estão filiados, tem pouco mais de
dois anos de existência e já é a terceira
maior central sindical do país. A
informação foi publicada em despacho
do Ministro do Trabalho, Carlos Lupi,
no Diário Oficial da União (DOU) do
dia 29/03.

A CTB está no comando de lutas
importantes, como a redução da
jornada de trabalho, fim do fator

previdenciário, valorização do salário
mínimo e das aposentadorias. E,
segundo o secretário geral, Pascoal
Carneiro, a divulgação dessas
informações em ano eleitoral, aumenta
a responsabilidade da Central, que
deverá intensificar a mobilização nos
estados.

Para o presidente da CTB, Wagner
Gomes, este resultado é uma vitória da
política classista, plural e democrática
da central, fundada em dezembro de
2007.

Habitação: PAC-2 vai
investir R$ 278 bi –
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Nosso reajuste é referência nacional
O jornal Tribuna do Norte, de Natal (RN) publicou texto do mestre e doutorando em Direito do Trabalho pela USP, Jorge

Cavalcanti Boucinhas Filho, intitulado “Parcimônia nas negociações após a crise”. O trecho do parágrafo de abertura mostra
que nosso reajuste salarial está valendo como referência nacional. Leia:

“...A combinação de baixa inflação e expectativa de crescimento da economia cria um cenário de melhora nas perspectivas
dos trabalhadores em 2010. No sul e no sudeste do país verificou-se nos primeiros meses do ano significativo número de
campanhas salariais vitoriosas, com negociações mais rápidas e reajustes acima da inflação. Na Bahia, os trabalhadores da
construção civil conseguiram acerto salarial de 8,0% (nota do SINTRACOM-BA: 10% para os pisos salariais), em um cenário
de inflação estimada em 4,11 %, além de plano de saúde e aumento da cesta básica...”

SINTRACOM-BA comemora Dia do
Trabalhador da Construção com debates

sobre conjuntura nacional, sorteios de
brindes, festas e torneios.
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Seminário marca os Cem anos de Março
Mulher e debate temas importantes:

combate à violência, saúde e
mercado de trabalho .
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Emprego: PAC-2 investirá R$ 278 bi em habitação
Os patrões estão comemorando os

investimentos anunciados pelo Governo Lula para
o setor da construção. A segunda edição do PAC-
2 prevê um total de R$ 1,59 trilhão: R$ 958,9
bilhões, de 2011 a 2014; mais RS 631,6 bilhões,

após 2014. A estimativa é de 278,2 bilhões
para o Programa Minha Casa, Minha Vida, nos
próximos quatro anos. Para a Região
Metropolitana de Salvador, estão previstos
investimentos de R$ 431 milhões, em 18

projetos. Desse montante, a habitação tem
previsão de R$ 182 milhões, sendo R$ 80 milhões
só para Salvador. Para nossa categoria, isso significa
geração de mais empregos e possibilidade de
avanços nas negociações salariais e outras
melhorias.

VIVA 19 DE MARÇO!
Categoria comemora Dia do Trabalhador da Construção

O Dia do Trabalhador da Construção,
19 de março, feriado da categoria
conquistado na luta pelo SINTRACOM-
BA, este ano caiu numa sexta-feira e foi
comemorado com diversos eventos
programados pelo Sindicato.

No tradicional Clube Fantoches
aconteceram palestra, sorteio de brindes
e uma animada festa com muito samba
no pé.

O presidente do SINTRACOM-BA,
Raimundo Brito, saudou os trabalhadores
(as) da construção pelo seu dia e Geraldo
Galindo (presidente do PCdoB-BA), falou
sobre conjuntura econômica e política
nacional.    Presentes também, o
coordenador da CTB-BA, Adilson Araújo,
e Ailton, também diretor da CTB-BA.

Após a palestra foi realizado o sorteio
de 11 brindes (veja relação com os
premiados). Depois, rolou uma animada
festa, com apresentação do grupo de
samba de partido alto “Papo de Pagode”,
formado por operários da construção.

A festa continuou no dia 21, no Clube
do SESI, onde foram realizados torneios

de futsal e dominó, regados a música,
p isc ina e lazer para os
(as) trabalhadores (as) e familiares.

Dois grupos de dança do SESI
apresentaram as coreografias: Dança
Indiana e Carcará. Depois da dança, uma
surpresa: as mulheres trabalhadoras da
construção apresentaram o cordel “Lugar
de Mulher”, de autoria de Salete Maria,
doutoranda do Núcleo de Estudos
Interdisciplinares sobre a Mulher - NEIM/
UFBA.

Os trabalhadores da construção
também foram homenageados pelo SESI,
no dia 25, durante o evento “Quinta-
feira tem”.

Relação dos
premiados

1º - 01 Computador1º - 01 Computador1º - 01 Computador1º - 01 Computador1º - 01 Computador
Arnaldo Dionísio dos Santos -
Encanador
HCN - Hospital do Subúrbio
2º - Máquina de Lavar2º - Máquina de Lavar2º - Máquina de Lavar2º - Máquina de Lavar2º - Máquina de Lavar
Gustavo Pereira dos Reis - Ajudante
Comum
Kubo Engenharia - Boca da Mata
3º - TV 21"3º - TV 21"3º - TV 21"3º - TV 21"3º - TV 21"
Veriano Neves Conceição - Eletricista
Costa Andrade
4º - Home Theater4º - Home Theater4º - Home Theater4º - Home Theater4º - Home Theater
Edmilson Santana dos Santos -
Pedreiro
OAS - Horto
5º - Mini Sistem5º - Mini Sistem5º - Mini Sistem5º - Mini Sistem5º - Mini Sistem
Valdemiro Alves Teixeira - Encanador
RF - Rio Vermelho
6º - Microondas6º - Microondas6º - Microondas6º - Microondas6º - Microondas
Magno Bispo dos Santos - Pedreiro
Sertenge - Alphaville
7º - Bicicleta7º - Bicicleta7º - Bicicleta7º - Bicicleta7º - Bicicleta
Juarez Jesus Oliveira - Carpinteiro
Sertenge - Pituba
8º - Serra Circular8º - Serra Circular8º - Serra Circular8º - Serra Circular8º - Serra Circular
Domingos Souza Santana - Armador
Luce - Pituba
9º - DVD9º - DVD9º - DVD9º - DVD9º - DVD
Robson da Silva Santos - Servente
Empresa: Costa Andrade - Alphaville
10º - Liquidi f icador10º - Liquidi f icador10º - Liquidi f icador10º - Liquidi f icador10º - Liquidi f icador
Admilson Santos - Servente
Empresa: Cele Gmec – Pituba
11º - Vent i lador11º - Vent i lador11º - Vent i lador11º - Vent i lador11º - Vent i lador
Bartolomeu Costa dos Santos -
Ajudante
Empresa: Norcom - Reserva 2 -
Cabula
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CEM ANOS DE MARÇO MULHER
A direção do SINTRACOM-BA participou das

comemorações dos 100 Anos do Dia Internacional da
Mulher, com a tradicional caminhada, no dia 8/03, do
Campo Grande até a Praça Municipal e, em 13/03 reuniu
mais de 150 mulheres sindicalistas do ramo da construção,
da capital e interior, no Hotel Vila Velha, em Salvador, no
Seminário “Cem Anos de Março Mulher, 1910 - 2010.

Após o café da manhã, foram abertos os debates no
auditório, com a mesa formada por Raimundo Brito,
presidente do SINTRACOM-BA, Maria Cecília, Diretora
de Assuntos da Mulher do SINTRACOM-BA, Lúcia Maia,
Secretária Geral do SINTRACOM-BA, José Nivalto,
presidente da FETRACOM-BA, Ednalva Bispo, Diretora de
Assuntos da Mulher da FETRACOM-BA, Alice Portugal,
deputada federal (PCdoB) e Rosa de Souza, Secretária da
Mulher Trabalhadora da CTB-BA.

O presidente Raimundo Brito lembrou a importância
da luta das mulheres, na história dos movimentos sociais,
em todo o mundo. E a deputada federal Alice Portugal
(PCdoB) destacou a participação das mulheres nas lutas
por emancipação e em todos os momentos importantes
da história da humanidade. E citou a ministra Dilma Roussef
como exemplo de mulher de luta e preparada.

O Seminário contou ainda com as seguintes palestras:
a presidente do Conselho Municipal de Mulheres de
Salvador, advogada Célia Oliveira, falou sobre “Mulher
Empreendedora”; Ubiraci Matilde, diretora da UNEGRO
(União de Negros pela Igualdade), falou sobre “A Situação
da Mulher Negra no Mercado da Construção”.

À tarde, o médico ginecologista e diretor do Sindicato
dos Médicos - Sindimed-BA, Dr. Francisco Magalhães,
esclareceu as questões sobre “Saúde da Mulher, prevenção
do câncer de colo do útero e do câncer de mama”; a médica
e integrante do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher,
Dra. Julieta Palmeira, fez a palestra sobre Assédio Moral;
e a integrante da União Brasileira de Mulheres (UBM),
Daniele Costa, encerrou o evento falando sobre “A Lei
Maria da Penha como instrumento para coibir e punir a
violência doméstica contra as mulheres”.

Terrazzo Pelourinho continua atrasando
A obra do Terrazzo Pelourinho, continua atrasando constantemente
os salários dos trabalhadores (as), não depositam o FGTS e não está
pagando as rescisões. Desse jeito não pode ser e o SINTRACOM-
BA vai tomar as providências cabíveis.

CSC parou as obras do Museu e demitiu
A história se repete.  A
CSC entrou para
acabar com a reforma
do Museu Afro-
Brasileiro, no Pelou-
rinho, mas no último
dia 30 de março,
demitiu todos os
operários (as), cerca de
30, fechou as portas e
só deixou um vigia
tomando conta. Dizem
que vão pagar os
direitos dos tra-

balhadores (as), mas quando, ninguém sabe. O SINTRACOM-BA
está encaminhando o caso para o Departamento Jurídico para
acionar a DRT e o Ministério Público.

Bueno Netto se compromete a pagar
Em reunião com a direção do SINTRACOM-BA, no dia 31 de
março, os representantes da empresa Bueno Netto assinaram ata
assumindo os seguintes compromissos:
Pagar o Vale Transporte em dinheiro, até a chegada do cartão;
pagar o Vale Refeição com cartão; pagar os retroativos de salários
e cesta básica junto com o pagamento do mês de março; fiscalizar
o pagamento da cesta básica pelos empreiteiros; e pagar a rescisão
dos trabalhadores (as) da EML até dia 15 de abril. Audiência pública e festa em Alagoinhas

Em Alagoinhas, o Dia do Trabalhador
da Construção foi comemorado com
audiência pública na Câmara Municipal,
sobre o tema “Terceirização no mercado
da construção”. Na oportunidade, foi
cobrada a presença de um auditor fiscal
do trabalho na cidade e o funcionamento
do SERESTE, órgão que trata de doenças
ocupacionais.

A Delegacia Sindical promoveu uma
festa com sorteio de brindes, uma
máquina de lavar, uma maquita, dois
liquidificadores e uma batedeira, no Espaço
da Carminha, com cerca de 200
trabalhadores (as). Estiveram presentes
José Nivalto, presidente da FETRACOM-

BA, e José Ribeiro, vice-presidente do
SINTRACOM-BA. A animação ficou por
conta das bandas Robson e Cia, e Doce
Mania.


