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CERÂMICAS E OLARIAS
Vitória: conquistamos reajuste de 10,2% nos pisos e 6% para os demais

1º de fevereiro. As demais 
cláusulas continuarão em 
vigência, durante a validade 
da CCT, que vigora de 
1º/02/2010 a 31/01/2011.

A direção do SINTRA-
COM-BA ressalta que es-
sas conquistas são resulta-
do do esforço concentrado 
da diretoria para garantir 
a vitória nas negociações. 
O Sindicato continua co-
brando a unidade dos tra-
balhadores (as) das olarias 
e cerâmicas, para avançar-
mos na luta e conquistar-
mos melhores condições 
de trabalho e uma vida com 
mais dignidade para a nossa 
categoria.

Confira a Tabela de Pi-
sos Salariais na Página 2.

Depois de muita luta e 
diversas rodadas de nego-
ciações, o SINTRACOM-
BA conseguiu garantir bons 
reajustes de salários para 
os trabalhadores (as) das 
indústrias de cerâmicas 
e olarias e aumento do 
anuênio, que passa a ter o 
valor de R$ 8,90 por cada 
ano trabalhado na mesma 
empresa. Os pisos rea-
justados em 10,2%, para 
valores variáveis de R$ 
530,00 a R$ 589,00 e os 
demais trabalhadores (as) 
terão aumento de 6%.  

A Convenção Coletiva 
foi assinada em 23/03 e as 
diferenças salariais serão 
pagas retroativamente a 

O 1º de maio, Dia do 
Trabalhador, foi comemo-
rado com uma grande fes-
ta dos trabalhadores (as), 
organizada pelas centrais 
CTB-BA, NCST e CGTB, 
na Lagoa do Abaeté. 

Foi uma comemoração 
bastante participativa que 
aproveitou para lembrar 
também da importância 
das questões ambientais, 
além de proporcionar um 
dia diferente, com diversas 

EDIÇÃO ESPECIAL CERÂMICAS E OLARIAS

1º de Maio: Vamos marcar um gol de placa, 40 horas já!
opções de lazer para os 
trabalhadores (as) e seus 
familiares. 

Tudo isso aconteceu ao 
som vibrante de bandas de 
forró, de partido alto e gru-
pos culturais, e teve como 
atração principal o cantor 
e compositor 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 SIN-
TRACOM-BA, Raimundo 
Brito, e da FETRACOM-
BA, José Nivalto, reafirma-
ram as lutas por: redução 
da jornada de trabalho 
de 44 para 40 horas, sem 
redução de salários; políti-
cas públicas de geração de 
empregos; valorização do 
serviço público; valorização 

do salário mínimo; fim do 
fator previdenciário; valori-
zação das aposentadorias 
e pensões; fim do trabalho 
infantil e escravo; igualdade 
para homens e mulheres; 
fortalecimento da agricultu-
ra familiar e convenção 158 
E 151 da OIT. 
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TÁ NA CCT
Confira nossas conquistas

* Em 1º/02/2010 as indústrias de cerâmicas para construção e olarias da Bahia representadas pelo SINDI-
CER-BA, e os trabalhadores representados pelo SINTRACOM-BA, entraram em acordo, garantindo rea-
juste salarial dos pisos em 10,2% (VER TABELA ABAIXO) e aumento de 6% para os demais trabalhadores 
(as) da categoria; 

* Fica garantido ao empregado (a), durante a vigência desta convenção, recebimento mensal do anuênio no 
valor de R$ 8,90, a partir de 1º/02/2010, por cada ano de serviço prestado ao mesmo empregador;

* Durante o período do contrato de experiência, que não poderá ultrapassar a 90 dias, o salário normativo 
para ajudantes em geral, serventes, vigias, contínuos e outras funções será o equivalente ao salário mínimo 
vigente e de livre acordo para os demais trabalhadores (as);

*As diferenças retroativas à data do início da vigência da CCT, decorrentes dos reajustes salariais dos (as) 
trabalhadores (as), poderão ser pagas juntos com a folha de pagamento referente ao mês subsequente, até 
o quinto dia útil do mês.

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 manifestação 
de protesto contra os acidentes de trabalho, nos canteiros de obras 
da Avenida Paralela, sob o comando do Sindicato e, a partir das 9 ho-
ras, reuniu trabalhadores (as), sindicalistas e representantes do poder 
público na Praça da Piedade, no ato público do Forumat, com de-
bates 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 SIN-
TRACOM-BA, com apoio da CTB-BA, FETRACOM-BA e diversas 
entidades.

Também estiveram presentes os representantes do Ministério Pú-
blico do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho e Em-
prego (SRTE); do Centro de Estudos de Saúde e Acidentes de Tra-
balho (Cesat); da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 
(Setre); da Fundacentro; da Força e da Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB-BA). 

O evento teve o apoio da CTB-BA, FETRACOM-BA, além de 
diversas entidades e sindicatos.


