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LUTAR PRA CONQUISTAR!
Vamos dar início à Campanha Salarial 2010

Vamos realizar um seminário 
para discutirmos juntos as reivin-
dicações importantes para a nos-
sa categoria. Enviem sugestões 
de dia e horário, para marcar-
mos esta reunião, pelos mesmos 
email acima.

É muito importante que to-
dos (as) participem. É com a mo-
bilização que vamos avançar na 
luta e garantir nossas conquistas!

Aguardamos suas mensa-
gens. Não deixe que os outros 
decidam por vocês. Sua partici-
pação é imprescindível.

Mobilização já!

Atenção companheiros (as) das 
empresas que prestam serviços às 
concessionárias de energia elétri-
ca! Vamos começar a Campanha 
Salarial 2010 e é fundamental a 
participação de todos (as) nas re-
uniões, assembléias e outras ativi-
dades. Temos que mostrar aos 
patrões que nós somos fortes e 
no jogo das negociações, nós so-
mos bons de bola!

Os companheiros (as) de-
vem participar da elaboração de 
nossa pauta de reivindicações, 
enviando suas sugestões para os 
seguintes endereços eletrônicos: 
amilton40@hotmail.com ou para 
sintracom@sintracom.org.br.

ESTAMOS DE OLHO
Patrões descumprem CCT que assinaram

 Os empresários do setor 
elétrico não mudam a postura! 
Na maior cara de pau des-
cumprem a Convenção Coletiva 
de Trabalho, que eles mesmo 
assinaram.  Significa que não de-
vemos confiar no patronal. 

Fizemos uma visita a uma 
nova empresa que está atuando 
em Salvador e batemos um papo 
com a proprietária da Ilumina. 
Explicamos alguns equívocos e 
deixamos pré-agendada uma re-

união, para esclarecer as dúvidas 
pendentes.

Na JF Steel, as coisas não 
mudam, continua a mesma ex-
ploração, ameaças de demissão, 
o testa-de-ferro (vocês sabem 
quem é). Vamos levantar a ca-
beça nesta campanha salarial e 
partir pra luta!

A Morel está um caso de 
Justiça! Só paga salário atrasado 
e os trabalhadores (as) assinam 
o contracheque com data do dia 

cinco; férias são pagas somente 
dias depois que o (a) trabalha-
dor (a) retorna (denunciamos 
no jornal anterior); demite e só 
paga a rescisão quando acham 
que devem. Nesse caso, alerta-
mos os trabalhadores (as) para 
retornarem ao Sindicato, que 
encaminharemos a denúncia ao 
Ministério Público do Trabalho.

Na Eletece (quem diria!), o 
senhor Daniel está se revelando 
uma pessoa sem consciência. 
Demite o trabalhador e manda 
dar justa causa em profissio-
nais que  ajudaram a empresa a 

crescer. A direção do Sindicato 
esteve lá e um representante 
da empresa deixou claro que “a 
ordem veio de cima”. Tentamos 
contato telefônico e não fomos 
atendidos.

A SMA não mudou nada, 
continua fazendo as coisas de 
sempre, demite e procura um 
meio de dar justa causa aos tra-
balhadores (as).

O SINTRACOM-BA está de 
olho! Os maus patrões que bo-
tem as barbas de molho. Aguar-
dem, pois teremos surpresas!

Leia sobre férias na Página 2.
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1º de Maio: vamos marcar um 
gol de placa, 40 horas já!

O 1º de maio, Dia do Trabalhador, foi comemorado com 
uma grande festa dos trabalhadores (as), organizada pelas cen-
trais CTB-BA, NCST, CGTB, na Lagoa do Abaeté. 

Foi uma comemoração participativa, lembrou das questões 
ambientais e proporcionou um dia com diversas opções de lazer 
para os trabalhadores (as) e seus familiares, ao som de bandas de 
forró, partido alto, grupos culturais e de Gerônimo, que cantou 
seus sucessos e ressaltou a iniciativa da CTB-BA, que em apenas 
dois anos de existência, já é a terceira maior central do Brasil e a 
primeira da Bahia, em filiações.

Os presidentes da CTB-BA, Adilson Araújo, do SINTRA-
COM-BA, Raimundo Brito, e da FETRACOM-BA, José Nivalto, 
reafirmaram as lutas por: redução de trabalho de 44 para 40 
horas, sem redução de salários; políticas públicas de geração de 
empregos; valorização do serviço público; valorização do salário 
mínimo; fim fator previdenciário; valorização das aposentadorias 
e pensões; fim do trabalho infantil e escravo; igualdade para ho-
mens e mulheres; fortalecimento da agricultura familiar e con-
venção 158 E 151 da OIT. 

A bola vai rolar no 15º Campeonato
Já estão abertas as inscrições para o 15º Campeonato de 

Futebol de Campo do SINTRACOM-BA. Inscreva já a sua 

equipe! Os jogos vão acontecer no Campo do SESI nos sába-

dos, domingos e feriados. 

O trabalhador deve solicitar a inscrição de sua equipe atra-

vés de ofício, via fax para o número (71) 3242-8496 ou para 

nossos endereços eletrônicos sintracom@sintracom.org.br e 

imprensa@sintracom.org.br.

Na documentação devem constar nomes de dois respon-

sáveis pelas equipes e quatro contatos de telefones, sendo dois 

números de celular e dois de telefones fixos.

Ato público debate 
acidentes do trabalho

O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças 

Relacionadas ao Trabalho, 28/04, começou com uma mani-

festação de protesto contra os acidentes de trabalho, nos can-

teiros de obras da Avenida Paralela, sob o comando do Sindicato 

e, a partir das 9 horas, reuniu trabalhadores (as), sindicalistas e 

representantes do poder público na Praça da Piedade, no ato 

público do Forumat, com debates sobre o grande número de 

acidentes do trabalho que vitimam trabalhadores (as).

O evento, considerado pelo presidente do Sindicato, Raimundo 

Brito, “um marco histórico da resistência dos trabalhadores (as)”, 

foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho e organizado 

pelo SINTRACOM-BA, com apoio da CTB-BA, FETRACOM-

BA e diversas entidades.

Férias devem ser pagas antes
A lei é clara e diz que as férias têm que ser pagas ao traba-

lhador (a) dois dias antes do início. Todas as empresas têm 
conhecimento disso. Mas é o trabalhador (a) que tem de co-
brar que a empresa cumpra a lei.

Atenção, companheiros! Sair de férias, só com a grana an-
tecipada no bolso.

Esta é uma prática desleal e ilegal das empresas que 
prestam serviços à Coelba. Não se deixe enganar! Veja no 
boxe o que diz a lei.

“Art.135. A concessão das férias será participada, por es-
crito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30

(trinta) dias. Dessa participação o interessado dará rece-
bido.

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.

...
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 único. O empregado dará quitação do paga-
mento, com indicação do início e do termino das férias.” 


