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No dia 06/08, o SINTRACOM-BA 
participou da manifestação, na porta 
da Federação das Indústrias – Fieb, no 
bairro do Stiep, em Salvador, junto com 
as centrais sindicais CTB, Força Sindical, 
Nova Central e UGT, e sindicatos de di-
versas categorias, e partiu pra luta contra 
o Projeto de Lei 4330, que regulamenta 
a terceirização e precariza ainda mais as 
relações de trabalho, e é uma grande 
ameaça aos direitos conquistados pelos 
trabalhadores (as) brasileiros.

O PL, autoria do deputado federal 
Sandro Mabel (PMDB-Goiás), permite 
a terceirização de serviços sem limites. 
Caso aprovado, o empresário poderá 
terceirizar qualquer setor; a empresa 
principal não terá nenhuma responsabi-
lidade com os trabalhadores contratados 
pelas terceirizadas; e estas não estarão 
obrigadas a cumprir as convenções coleti-

Mobilização Já: 30/08 – Dia Nacional com Paralisações 
vas, nem pagar os direitos da 
categoria.

 O presidente do               
SINTRACOM-BA, José 
Ribeiro, alertou os traba-
lhadores (as) da construção: 
“Não vamos deixar extin-
guir a responsabilidade das 
empresas principais e das 
terceirizadas. Este é o mo-
mento propício para todos 
trabalhadores (as) da cons-
trução se unirem para lutar 
por uma condição mais digna 
e respeitosa de trabalho”.

No mês de  “Agosto de 
Luta”, está programada uma 
grande mobilização, em todo o País, no 
próximo dia 30/08 - Dia Nacional com 
Paralisações. Companheiros (as), vamos 
juntos nesta luta! Quem luta, conquista!

Pauta unifi cada no Brasil
A pauta de reivindicações do movi-

mento é unifi cada em todo o País: pelo 
fi m do fator previdenciário; 10% do PIB 
para a Saúde; 10% do PIB para a Edu-
cação; redução da Jornada de Trabalho 
para 40 horas semanais, sem redução de 
salários; valorização das Aposentadorias; 
transporte público e de qualidade; refor-
ma  agrária; e mudanças nos Leilões de 
Petróleo.

Na construção civil
Na construção civil, os números são 

alarmantes, segundo o DIEESE. É um 
dos setores mais afetados pela tercei-
rização e subcontratação, com rotativi-
dade no mercado de trabalho, contratos 
temporários, precarização do trabalho, 
redução de salários e direitos, jornadas 
excessivas e crescimento da economia 
informal, sem contar com os contratos 
de experiência. 

Os trabalhadores terceirizados 
cumprem, em média, três horas a mais 
na jornada semanal. E, em cada dez aci-
dentes de trabalho, oito acontecem en-
tre os operários (as) terceirizados. 

LEIA MAIS:
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José Ribeiro fala ao lado de 
Aurino Pedreira, presidente da CTB-BA
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Hipermassa atrasa salários e não cumpre CCT
A diretoria do SINTRACOM-BA 

alerta as empresas que contratam os 
serviços da prestadora de serviços 
Hipermassa. São inúmeras as difi cul-
dades que enfrentamos junto com 
os operários, na hora de receberem 
os salários, além do descumprimento 

constante da Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT). Os trabalhadores (as) 
na função de ajudante prático, que de 
acordo a CCT têm o direito de receber                                   
R$ 295,65 na quinzena, recebem ape-
nas  R$ 230,00. Tirem a mão do dinhei-
ro dos trabalhadores!

Actitur: dois trabalhadores acidentados
No dia 19/07, por volta das 10:30h, 

na obra Condomínio Morada São Bar-
tolomeu, da Actitur Construção, no 
Marback, dois trabalhadores se aciden-
taram: o ajudante prático de carpintaria 
Adriano da Silva Venet, 23 anos, sofreu 
escoriações ao cair da altura de cinco 
metros, quando circulava na bandeja 
de proteção após retirar o talabarte, 
que terminou cedendo; e o carpinteiro 
Adriano Oliveira Cruz dos Santos, 33 
anos, imprensou o dedo no cabo de 
aço e teve um corte no dedo, quando 
foi tiver o talabarte. A SAMU prestou 

socorro aos operários e o ajudante foi 
encaminhado ao 12º Centro de Saúde. 

Ecomundo: Não pagou, a obra parou!
Durante quatro dias, cerca de 100 

trabalhadores da construtora Ecomun-
do, paralisaram as atividades nos cantei-
ros do Jardim de Alah e Boca do Rio, 
por falta de pagamento dos salários. No 
dia 24/07, a diretoria do SINTRACOM-
BA se reuniu com representante da 

empresa e fi cou acordado que todos 
os trabalhadores (as) receberiam seus 
salários em dia. O acordo foi cumprido 
e os operários (as) retornaram ao tra-
balho. 

É isso aí companheiros (as): se não 
pagou, parou. Chame o Sindicato!

Alagoinhas: MM Andrade não assina a CTPS
A direção do SINTRACOM-BA es-

teve várias vezes na empresa MM An-
drade ME, no bairro de Nova Minação, 
município de Alagoinhas, para solicitar 
que seja assinada a Carteira de Trabalho 

dos operários (as) que estão em situação 
irregular e fornecida a alimentação. Sem 
resposta, o    SINTRACOM-BA solicitou 
uma reunião na SRTE para buscar uma 
solução. Assim é que não pode fi car!

SEUS DIREITOS
Atenção, companheiros! A lei 

diz que as férias têm que ser pagas 
ao trabalhador (a) dois dias antes 
do respectivo início. Todas as em-
presas têm conhecimento desta in-
formação. Mas é o trabalhador (a) 
que tem de cobrar da empresa o 
cumprimento da lei. Fique atento: 
Sair de férias, só com a grana an-
tecipada no bolso. Abram os olhos, 
não se deixem enganar. 


