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Unidade na luta para avançar nas mudanças!
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É com satisfação e 
imbuída pelo espírito 
de unidade e de luta em 
defesa dos interesses 
dos trabalhadores (as) 
do ramo da construção, 
que a diretoria classista 
do SINTRACOM-BA 
saúda os companhei-
ros trabalhadores (as) e 
delegados do 6º Con-
gresso Ordinário do 
SINTRACOM-BA.

Realizado de qua-
tro em quatro anos, é a 
plenária de debates mais 
importante da cate-
goria. Estarão reunidos 
cerca de 350 delegados, 
eleitos na base da capital 
e interior, no Hotel Sol 
Barra, em Salvador, nos 
dias 25, 26 e 27/10.

É um momento muito 
oportuno para debates 
temas da atualidade. O                                      
SINTRACOM-BA tem 
94 anos de fundado e 
completa 23 anos de di-
reção classista, quando 
deixou o comando dos pelegos para 
se transformar num Sindicato forte e 
de luta, com muitas vitórias e reco-
nhecido internacionalmente. E o Brasil 
vive um momento político de mani-
festações e confrontos, e de novos 
desafi os para a classe trabalhadora.

Entendemos que a burguesia neo-
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liberal está a postos, pronta para reti-
rar os direitos que os trabalhadores 
(as) conquistaram. Precisamos nos 
mobilizar, com a orientação da FETRA-
COM-BA, CTB e CONTRICOM, e 
nos unir com os trabalhadores (as) da 
América Latina e Caribe, e de outros 
países, com o apoio importante das 

entidades internacionais 
FLEMACON, UITBB 
e FSM para enfrentar 
as investidas do capita-
lismo contra os traba-
lhadores (as).

Estamos na luta 
contra o PL 4330, que 
regulamenta a tercei-
rização e precariza o 
trabalho, pela redução 
da jornada de trabalho 
para 40 horas sema-
nais, sem redução de 
salário, pelo fi m do fa-
tor previdenciário, pela 
aposentadoria especial 
aos 25 anos de trabalho 
na construção, entre 
outras lutas.

Vamos aproveitar 
o 6º Congresso para 
debater os temas de 
interesse da catego-
ria e defi nir os rumos 
do movimento sindi-
cal dos trabalhadores 
(as) da construção. A 
direção classista do                       

SINTRACOM-BA conta com cada 
um de nós para fortalecer a catego-
ria e avançar na luta por mudanças, 
garantir os direitos já conquistados 
e novas vitórias!

JOSÉ RIBEIRO
Presidente

Leia mais sobre o 6º. Congresso do SINTRACOM-BA nas páginas 2, 3 e 4.

EDIÇÃO ESPECIAL



O tema principal do 6º. Con-
gresso é a luta pela redução da jor-
nada de trabalho para 40 horas, sem 
redução de salário, que foi tema do 
Congresso anterior, mas continua na 
ordem do dia. Demonstra a neces-
sidade da unidade, para fortalecer e 
avançar na luta, garantir novas con-
quistas e a manutenção dos direitos.

Serão debatidas questões locais 
do ramo da construção, as lutas na-
cionais e internacionais, por reajuste 
digno de salários, mais empregos, 
mais investimentos em saúde e edu-
cação, menos impostos, contra a 
fl exibilização de contratos, a tercei-
rização e precarização das relações 
de trabalho.

Vai discutir Campanhas Salariais, 
saúde e segurança no trabalho, 
questões de gênero, racismo e igual-
dade racial, e a juventude no mer-
cado da construção.

Serão apresentados um ba-
lanço das ações e conquistas do                   
SINTRACOM-BA, e um Plano de 
Ação para avançar na luta e garantir 
mais conquistas.

O 6º Congresso será um grande 
palco de debates de temas de in-
teresse dos trabalhadores (as) da 
construção; da CONDER; das 
prestadoras de serviços às conces-
sionárias de energia Elétrica (Coe-
lba); das prestadoras de serviços de 
saneamento básico (Embasa); das 
cerâmicas e olarias para construção; 
de manutenção industrial; e de már-
more, granito, madeira e artefatos 
de cimento.

Temos que nos mobilizar para 
avançar, ampliar as políticas sociais 
que benefi ciam os trabalhadores (as) 
da construção e familiares, e impedir 
retrocessos políticos.

Precisamos reforçar a solidarie-
dade entre os povos e a unidade, 
como instrumento de luta da classe 
trabalhadora em todo o mundo.

Quem luta, Conquista!

6º CONGRESSO: 40 horas já!6º CONGRESSO: 40 horas já!

Greve de 36 dias na construção, em 2011

Campanha de Saúde e Segurança no Trabalho

Diretoria classista do SINTRACOM-BA

Everaldo Augusto e José Ribeiro, 
greve das elétricas

Reunião com sindicalistas da A. Latina e Caribe no novo auditório



Sindicato forte: melhor atendimento aos trabalhadores (as)Sindicato forte: melhor atendimento aos trabalhadores (as)

No setor de Homologação, o 
SINTRACOM-BA registrou nos três 
últimos anos um total de 41.903 
homologações. E foram efetuados 
4.852 cálculos.

De 2011 a 2013, tivemos 32.879 
atendimentos médicos, em diversas 
especialidades, uma média de 1.400 
atendimentos por mês, cerca de 70 
por dia.

Somente de dependentes, foram 
efetuados mais de seis mil atendi-
mentos médicos, em 2012, total-

Administração, Secretaria, Curso de Informática, Jurídico e Financeiro

Atendimentos Jurídico e de SaúdeAtendimentos Jurídico e de Saúde
mente de graça. Vale lembrar que o 
Estatuto diz que a metade do valor 
da consulta deveria ser paga pelo 
sócio. 

O atendimento de saúde gratuito 
aos trabalhadores (as) aposentados 
representa o valor mensal de R$ 
100 mil.

Nos dentistas, foram registra-
dos 18.359 atendimentos, em 
2011/2012, uma média de 800 
trabalhadores e dependentes, por 
mês.

Com o crescimento do setor e 
aumento do emprego, resultado 
dos programas do governo do ex-
presidente Lula e da continuidade no 
governo Dilma, a categoria aumen-
tou. Atingiu o contingente de 443 
mil trabalhadores (as) na Bahia, em 
2010, e desses, 165 mil com carteira 
assinada. 

Em 2009, o SINTRACOM-BA 
tinha cerca de 150 mil trabalhadores 
(as) na base. Hoje ampliamos para 
aproximadamente 180 mil, resultado 
da atuação forte e de luta da direção 
classista do SINTRACOM-BA.

Procuramos acompanhar esse 
crescimento, com a formação e qua-
lifi cação da diretoria e funcionários, 
para prestar um melhor atendimen-
to aos associados e dependentes.

Investimos na melhoria da sede, 
com reformas no 1º andar e em 
parte do 2º andar, e estamos ini-
ciando no térreo. E investimos na 
aquisição de três salas, no 5º. andar 
do Edifício Executivo (em frente à 
sede), onde funcionam o arquivo, 
as Diretorias de Esporte e Cultura, 
das Mulheres e de Imprensa, além 
de um novo auditório e sala de In-
formática e Inclusão Digital, com 
cursos gratuitos para associados e 
dependentes, com média de 150 
alunos por quadrimestre.

Adquirimos equipamentos, má-
quinas e renovamos nossa frota de 
carros, para prestar um atendimento 
mais intensivo às bases do interior 
(Alagoinhas, Cruz das Almas, Ita-
beraba, Irecê, Paulo Afonso, Poções, 
Senhor do Bonfi m e Valença). A De-
legacia de Alagoinhas já possui sede 
própria.

Vendemos os carros velhos e 
montamos um carro de som po-
tente, além de outras melhorias. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da 
Madeira no Estado da Bahia, por seu subscrito representante legal, convoca 
todos os seus associados e demais integrantes da categoria profi ssional para 
participar da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no auditório da 
sede do Sindicato, localizado na Rua Visconde de Ouro Preto, 18 – Barro-
quinha, nesta Capital, no dia 24/10/2013 às 18:00 horas em 1ª convocação 
com o número legal, e às 18:30 horas em 2ª convocação com o número que 
houver, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º - Parecer 
do Conselho Fiscal; 2º - Prestação de Contas do exercício de 2012.
Salvador, 17 de Outubro de 2013.
José Ribeiro Lima – Presidente de Sintracom-Ba – 15.245.178/0001-70



Programação 
do 6º. Congresso
25/10/2013 - (Sexta-
feira)

9h às 18–Credenciamento – 
Hotel Sol Barra - Barra
18:00–Abertura do Congresso
21:00–Encerramento

26/10/2013 - (Sábado)

Das 08:30–Credenciamento
08:30–Eleição da Mesa Dire-
tora 
08:45–Aprovação do Regi-
mento Interno
09:00–Apresentação da tese 
guia
09:30–Palestra sobre Conjun-
tura – Adilson Araújo
10:30h–Intervalo
10:40h–Intervenção: A mu-
lher na Construção – Maria 
Nery
11:10h–Intervenção: O negro 
na Construção –  Ednalva 
Bispo
11:40h–Intervenção: Juven-
tude na Construção –  Caio 
Botelho     
12:10h–Intervenção: Saúde/
Segurança na construção  – 
Arilson Ferreira
12:40–Almoço
14:30–Balanço, ações e desa-
fi os do SINTRACOM-BA;
Palestra: Conjuntura Econô-
mica – DIEESE – Lavínia 
Moura;

Discussão e debate da Pauta 
de Reivindicações 2014
18:30–Encerramento

27/10/2013 - (Domingo)

08:30–Apresentação e debate 
da proposta de Reforma Esta-
tutária;
José Antonio – Assessor Jurí-
dico do SINTRACOM-BA;
Miraldo Vieira – Secretário-
Geral da CONTRICOM
10:30–Intervalo
10:40–Plano de Lutas

Campanha com a FSM (alto)
e mobilização em canteiro

Adilson Araújo, presidente da CTB, 
fará palestra sobre Conjuntura

Reajustes da Bahia são referência nacional
Os reajustes salariais conquista-

dos na Bahia tornaram-se referên-
cia nacional e destaque na mídia. O 
jornal Valor Econômico publicou em 
2010: “Na Bahia, os trabalhadores 
da construção conseguiram o maior 
índice de reajuste, entre os setores 
levantados pelo Valor”, no país.

Em 2010, garantimos 10% de 
reajuste nos pisos e 8% para demais 
trabalhadores (as), plano de saúde e 
aviso prévio indenizado; em 2011, 
depois de 36 dias de greve, conquis-
tamos 9,47% de reajuste no julga-
mento do TRT; em 2012 e 2013 
conseguimos 9% de reajuste. 

Cesta básica: 138% em 4 anos
A cesta básica, que em 2009 era no valor de R$ 45, em 2013 chegou 

a R$ 107. Signifi ca um aumento de 138% em quatro anos. Não temos     
conhecimento de outra categoria que tivesse um aumento tão relevante.
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