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LUTAR PARA CONQUISTAR
Começa a Campanha Salarial 2014
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Na próxima terça-feira, dia 12/11, às 18 
horas, na sede do SINTRACOM-BA, na Bar-
roquinha, acontece a primeira assembleia 
geral da Campanha Salarial 2014. Vamos dis-
cutir e aprovar a pauta de reivindicações, com 
o índice de reajuste salarial de 15%, que foi 
construída pelos delegados participantes do 
6º Congresso Ordinário do SINTRACOM-
BA (leia matéria na página 3).

Venha participar da assembleia, sua 
presença é fundamental para o debate de 
ideias. A data base é 1º de janeiro, mas pre-
cisamos estar mobilizados desde já. Após 
aprovação, a pauta será encaminhada à enti-
dade patronal (Sinduscon), dando início às 
negociações.

Os patrões continuam lucrando. A cons-
trução civil é um setor muito importante para 
a economia brasileira, conforme análise do 
DIEESE.

Vamos exigir dos patrões melhores salári-
os e condições de trabalho, com a defesa das 
seguintes bandeiras de luta: pela Valorização 
do Trabalho, 40 horas Já, Fim do Contrato 
de Experiência, Transporte Gratuito, Cesta 
Básica para Todos (as), Fim do Fator Previ-
denciário, Não ao PL 4330, Saúde e Se-
gurança do Trabalho e o Piso Nacional para 
a categoria.

A luta também acontece no interior, com 
assembleias nos seguintes municípios: Ala-
goinhas (12/11); Senhor do Bonfi m (13/11); 
Paulo Afonso, Irecê e Baixo Sul/Valença 
(19/11). Sempre no horário das 18 horas. 

71 3496-6238

Leia o edital de convocação na página 2 e 
participe.

Precisamos da presença maciça dos com-
panheiros (as) dos canteiros. Vamos defi nir os 
rumos da luta e caminhar juntos. Nesta Cam-
panha Salarial precisamos fazer grandes mo-
bilizações para pressionar o patronato a abrir 
a mão e atender às nossas reivindicações.

Venha para a assembleia. Vamos lutar 
junto com o SINTRACOM-BA.

Quem luta, conquista!

ATENÇÃO – 13º SALÁRIO 

A primeira parcela 

deve ser paga até 30/11. 

A segunda parcela 

é até 20/12.

6º Congresso aprovou estratégias para as lutas da categoria - Página 3

CTB convoca os trabalhadores (as) para exigir CTB convoca os trabalhadores (as) para exigir 
o fi m do fator previdenciárioo fi m do fator previdenciário

A partir deste mês de novembro a CTB 
e as demais centrais sindicais convocam  os           
trabalhadores (as), inclusive os aposentados e 
aqueles que estão prestes a se aposentar, para 
participar das mobilizações em defesa dos seus 
direitos. No dia 12/11, às 9 horas, concen-
tração em frente ao Mercado Modelo, saindo 
em passeata pela Avenida Estados Unidos, até a 
Previdência Social, na Praça Conde dos Arcos.               

O SINTRACOM-BA está junto com os tra-
balhadores (as) da construção nesta luta, pelo 
fi m do fator previdenciário, valorização das 
aposentadorias, fortalecimento do SUS com 
10% das receitas brutas da União, 10% do PIB 
para a educação pública, contra o projeto de lei 
4330, que regulamenta a terceirização e pre-
cariza as relações de trabalho, pela redução da 
jornada para 40 horas sem redução de salário 
e outras reivindicações, revisão das desoner-
ações, reforma política e fi m do fi nanciamento 
privado.



Senado aprova vale-transporte 
sem desconto em salário
No dia 16/10, a Comissão de 

Assuntos Sociais – CAS do Senado 
aprovou projeto de lei que isenta 
os trabalhadores (as) do descon-
to de até 6% nos salários, como 
custeio do vale-transporte. Esse 
custo deverá ser de responsabili-
dade exclusiva do empregador.

A proposta foi aprovada em 
caráter terminativo e não precisará 
ser votada no plenário do Senado. 
Mas, precisa ter ainda a aprovação 
da Câmara dos Deputados.

Conforme dados do Ministério 
do Trabalho e Emprego, são quase 
40 milhões de trabalhadores (as) 
com carteira assinada no Brasil. To-
dos terão o direito ao vale-trans-
porte gratuito.

A direção do SINTRACOM-BA 
considera que já é um avanço e 
que as vozes do movimento sindi-
cal e das ruas começam a ser ouvi-
das.

Denuncie: 
Assédio Sexual é crime!
No dia 04/11, o SINTRACOM-BA recebeu 

denúncia de duas trabalhadoras da empresa 
Consórcio OAS Odebrecht, obra Edifi cações 
Itaigara, que estavam sofrendo assédio sexual e 
moral de um  empreiteiro.

As operárias foram encaminhadas e registra-
ram um Boletim de Ocorrência na Delegacia 
de Mulheres, contra o agressor. Logo que a 
direção do SINTRACOM-BA tomou conheci-
mento do caso, acompanhou as trabalhadoras 
ao canteiro e exigiu providências imediatas e o 
afastamento do acusado. Essa prática não con-
diz com a agenda de trabalho decente.

No dia 05/11, houve uma reunião e fi cou 
constatado, através dos depoimentos das ope-
rárias, que o agressor agia com total falta de 
respeito, falava obscenidades, fazia proposta 
sexual em troca da permanência no trabalho e 
tentava tocar nas partes intimas das trabalhado-
ras. A empresa abriu uma investigação jurídica 
e afastou o empreiteiro, até que os fatos sejam 
apurados.

No dia 06/11, os representantes do Sindi-
cato foram convidados a participar do DDS, 
para tratar dos direitos e obrigações dos tra-
balhadores (as), a defesa por um ambiente de 
trabalho sadio e decente.

Companheiras, em caso de agressão no 
canteiro, procure o SINTRACOM-BA e de-
nuncie! 

Amianto, um assassino silencioso!
O uso de artigos contendo amianto e os 

impactos que causam nos trabalhadores (as) 
que manipulam o produto, sem qualquer 
proteção, foi o tema da Conferência Inter-
nacional da Federação Sindical Mundial – 
FSM, que aconteceu no dia 30 de outubro, 
em Atenas (Grécia), com a participação de 
dirigentes sindicais de 16 países.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde – OMS, no critério de Saúde Ambi-
ental 204, de 1998, a exposição ao amianto 
crisotila aumenta os riscos de asbestose, 
câncer de pulmão e mesotelioma.

Em função dos riscos inerentes, o Brasil 
adota uma série de precauções para seu 
uso, como a Resolução 384, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, de 2004, que 
insere o amianto na classe de resíduos peri-
gosos.

É importante o alerta, porque somente 
após 20 anos do contato com o produto é 
que a doença costuma aparecer e os refl e-
xos do seu uso começam a fi car evidentes.

Usado na fabricação de telhas, o pro-
blema com o amianto já toma proporções 
alarmantes. Considerando a destruição de 
telhados, causada por fortes chuvas que 
ocorrem no decorrer do ano, aumenta a 

SINTRACOM-BA
CNPJ 15.245.178.0001-70

Edital de Convocação 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no 
Estado da Bahia, por seu Presidente convoca os associados e demais inte-
grantes da categoria para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na 
Sede – Rua Visconde de Ouro Preto nº 18 – Barroquinha - Salvador – Ba 
– Cep: 40.024-110, nesta Capital, no dia 12/11/2013, às 18:00 horas em 1ª 
convocação com a presença de 2/3 dos seus associados, e às 18:30 horas, 
em 2ª convocação, com o numero que houver e nas Delegacias Regionais, 
em Alagoinhas, Região Nordeste na Rua Conselheiro Saraiva, 100 - Centro 
– CEP: 48.100-000 – Alagoinhas-Ba, no dia 12/11/2013, às 18:00 horas em 
1ª convocação, com a presença de 2/3 dos associados  e às 18:30 horas em 
2ª convocação com o numero que houver, em Senhor do Bonfi m na Região 
Norte, na Rua Operário da Leste nº337 – Centro – Senhor do Bonfi m, no 
dia 13/11/2013, às 18:30 horas em 1ª convocação com a presença de 2/3 
dos associados  e as 18:30 horas, 2ª convocação com o numero que houver 
em Paulo Afonso, Região Norte na Av. Landulfo  Alves nº 613 – Centro 
Paulo Afonso, no dia 19/11/2013, às 18:00 horas em 1ª convocação com a 
presença de 2/3 dos associados  e às 18:30 horas, em 2ª convocação  com 
o numero que houver na Rua Mateus  Nunes  Dourado, 104 – Coopirecê  
-Cep: 44.900-000, na região Irecê/Bahia no dia 19/11/2013, às 18:00 ho-
ras em 1ª convocação com a presença  de 2/3 dos associados, e as 18:30 
horas, em 2º convocação com o numero que houver e região de Baixo 
Sul/Valença Rua Conselheiro Cunha Lopes, nº 23 Sala 203 Bairro Centro, 
Valença-Ba, Cep. 45.400-000, no dia 19/11/2013, às 18:00 horas, horas em 
1ª convocação com a presença de 2/3 dos associados e às 18:30 horas, em 
2ª convocação com o numero que houver para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: 1º)Campanha Salarial; 2º)Discussão e aprovação de Pauta 
de Reivindicação para Campanha Salarial 2014; 3º)Outorgar poderes para 
Diretoria do Sintracom negociar, acordar e/ou suscitar Dissídio Coletivo; 
4º) Eleger Comissão de Negociação. Salvador, 30 de Outubro de 2013.

José Ribeiro Lima
Presidente. 

incidência de trabalhadores manipulando e 
consertando telhados, sem nenhuma pro-
teção.

As telhas de amianto são mais baratas 
e o capitalismo mais uma vez se preocupa 
apenas com os lucros, sem pensar no futuro 
e no custo que terá no sistema público de 
saúde.

A indústria de construção civil consome 
a maior parte da produção no Brasil, além 
das telhas, em chapas de revestimento, tu-
bos e caixas d’água.

Há alternativas ao uso do amianto, com 
matérias-primas substitutas, que não são 
agressivas à saúde coletiva.

É preciso atentar para importância de 
pensar no investimento de alterar a matéria-
prima no presente, como garantia de reduzir 
os danos no futuro.

O amianto é proibido em 66 países e 
alguns estados brasileiros, como São Paulo, 
Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco 
e Rio Grande do Sul. Nós defendemos que 
o país deve avançar na direção de produtos 
não nocivos à saúde.

Não podemos fi car à mercê de inte-
resses que visam apenas o lucro, sem se 
preocupar com a vida e a saúde dos traba-
lhadores (a).



Os delegados deram cartão vermelho para o PL 4330

6º CONGRESSO6º CONGRESSO
Cerca de 450 delegados participaram e debateram temas importantesCerca de 450 delegados participaram e debateram temas importantes

O SINTRACOM-BA realizou seu 6º. 
Congresso Ordinário, nos dias 25, 26 e 
27/10, no Hotel Sol Barra, em Salvador. 
O tema principal foi “40 horas Já”, sobre 
a luta pela redução da jornada de tra-
balho, sem redução de salários.

Durante três dias, cerca de 450 de-
legados da capital e interior, a diretoria e 
lideranças sindicais do ramo debateram 
temas importantes para a categoria, 
como o fi m do fator previdenciário e o 
PL 4330, que precariza o trabalho, com 
a terceirização.  Apresentaram propos-
tas, votaram e decidiram os rumos da 
luta. 

O presidente do Sindicato, José 
Ribeiro, considerou os debates bastante 
participativos e democráticos. Foram 
destacadas questões de grande relevân-
cia para os trabalhadores (as) da cons-
trução, da Conder, das prestadoras de 
serviços de energia elétrica (terceirizados 
da Coelba), das prestadoras de serviços 
de saneamento básico (da Embasa), das 
cerâmicas e olarias, de manutenção in-
dustrial e de mármore, granito, madeira 
e artefatos de cimento.

Balanço das ações
A diretoria apresentou o balanço das 

ações realizadas pelo Sindicato nos últi-

mos quatro anos, aprovado pelos de-
legados (as), que também deliberaram 
sobre reforma estatutária e aprovaram 
um plano de ação, com estratégias para 
a Campanha Salarial dos trabalhadores 
(as) da construção e as demais lutas do 
Sindicato. 

Os diretores Arilson Ferreira (de 
Saúde), Maria Nery (Mulher) e Ednalva 
Bispo (Formação) apresentaram inter-
venções sobre os temas saúde no tra-
balho, a mulher, o negro e a juventude 
na construção.

O presidente, José Ribeiro, com 
lideranças sindicais do ramo 

Lideranças sindicais e políticas
O 6º Congresso con-

tou com a presença dos 
parlamentares, vereador 
de Salvador Everaldo Au-
gusto, deputado estadual 
Álvaro Ramos, deputada 
federal Alice Portugal, e a 
ex-vereadora e Secretária 
em exercício da Secretaria 
Estadual do Trabalho, Em-
prego, Renda e Esporte, 
Olívia Santana.

Teve a participação de lideranças sindicais importantes: diretor nacio-
nal da central sindical CTB, Pascoal Carneiro; presidente e vice-presidente 
da CTB-Bahia, Aurino Pereira e Rosa Souza; presidente da FETRACOM-
BA, Edson Cruz; secretário geral da CONTRICOM, Miraldo Vieira; presi-
dente da FLEMACON, Lúcia Maia; presidente da UITBB, Antônio Lopes; 
secretário geral da Federação Nacional dos Trabalhadores da Construção da 
Galícia (Espanha), Xosé Hoan Melón; vice-presidente da FETRACONSPAR 
(Paraná), Carlos Roberto da Cunha; diretores do Sindicato dos Marceneiros 
de São Paulo, Francisco de Assis Correia e Marco Antonio; e a presidente da 
Associação dos Servidores da Conder, Maria de Fátima Carneiro da Silva.

E também contou com a participação dos advogados da Assessoria Jurídi-
ca do Sindicato, Drs. Jorge Lima, Joaquim Teixeira Lima Júnior, José Antonio 
dos Santos, Epifânia Firmo e Ruth Serravalle, dentre outros.

A construção na conjuntura
A economista do DIEESE, Lavínia Moura, 

falou sobre conjuntura econômica, mostrou que a   
construção civil é o setor que mais contribui para o 
desenvolvimento do país e o crescimento do PIB 
nacional e estadual.  

Apresentou dados que vão servir de base para 
as negociações que serão realizadas com os em-
presários, nas negociações da Campanha Salarial 
dos trabalhadores (as) da construção.

Lavínia Moura (DIEESE) e Pascoal Carneiro (CTB)

Lúcia Maia (FLEMACON) fala sobre a luta 
na América Latina e Caribe

O vereador Everaldo Augusto, com sindicalistas 
e parlamentares, na abertura



Rádio PeãoRádio Peão
Veja as lutas do seu SindicatoVeja as lutas do seu Sindicato

Teles e Barbosa: Dez operários Teles e Barbosa: Dez operários 
demitidos não recebemdemitidos não recebem

A direção do SINTRACOM-BA está bata-
lhando com os 10 trabalhadores que foram 
demitidos e não receberam as verbas rescisórias 
da empreiteira Teles e Barbosa Construções e 
Reforma.

Um representante da empreiteira esteve na 
casa de 11 trabalhadores e pediu que assinassem 
a rescisão, com a desculpa de que era necessário, 
para liberação das verbas rescisórias. 

Apenas um trabalhador se recusou. Os dez 
que assinaram até hoje não viram “a cor do     
dinheiro”.

Syene/MCC prometem pagar Syene/MCC prometem pagar 
rescisão de 22 demitidos da SM rescisão de 22 demitidos da SM 
A empreiteira SM – Segurança Máxima 

demitiu 22 operários, no canteiro Villa Privi-
lege (Rótula do Abacaxi), e não pagou as 
verbas rescisórias, a multa, nem o FGTS, 
sob alegação de que a empresa responsável 
pela obra, Syene Engenharia, não fez o re-
passe dos recursos para pagamento. Depois 
de duas reuniões na SRTE, fi cou acordado 
que as pendências existentes seriam pagas 
até 21/10, mas a SM não cumpriu o com-
promisso. Em solidariedade aos colegas, 
cerca de 900 trabalhadores (as) paralisaram 
as atividades, no dia 04/11 (foto).

A direção do SINTRACOM-BA se re-
uniu com representantes da Syene e da 
MCC Engenharia, que assumiram o com-
promisso de pagamento do FGTS em atra-
so e a liberação do valor de um salário para 
cada funcionário, como antecipação da re-
scisão trabalhista, até o dia 20/11. 

O dia da paralisação foi abonado e 
uma nova reunião com a direção do                    
SINTRACOM-BA e as empresas já está 
agendada para o dia 26/11.

Diversas “gatas” que prestam serviços à 
Syene têm dado muita “dor de cabeça” ao 
SINTRACOM-BA. Lembramos que a em-
presa principal precisa ter cautela na hora de 
contratar empreiteiras.

 LTJ e JSS: Empreiteiras do mesmo  LTJ e JSS: Empreiteiras do mesmo 
dono também não pagamdono também não pagam

As empreiteiras LTJ e JSS, que pertencem ao 
mesmo dono, estão sem pagar os salários e as 
rescisões dos trabalhadores (as), desde agosto.  
A direção do SINTRACOM-BA já está com 
reunião agendada na SRTE, no dia 20/11. Vale 
lembrar que a empresa responsável é a Syene 
Engenharia.

Solidários aos colegas, 
operários param no canteiro 

SINTRACOM-BA acompanha eleições de CIPASINTRACOM-BA acompanha eleições de CIPA
Empresa Liz Corporate Empreendi-

mentos – SPE, Obra: Liz Corporate, Data: 
26/09/13; Empresa MFP Construtora, Obra: 
Tribuna de Justiça, Data: 27/09/13; Empresa 
L Marquezzo Construções Empreendimen-
tos, Obra: Lagoa Dourada, Data: 30/09/13, 
Bairro: Novo Amanhecer, Jacobina – BA; 
Empresa Queiroz Galvão Barra Desen-
volvimento Imobiliário, Obra: Condomínio 
Hemisphere 360º, Data: 04/10/13, Pitu-
açu; Empresa Consórcio Metro Engenharia 
Ceará Mendes, Obra: Urbanização e Infra 
Estrutura Parque São Bartolomeu, Data: 
07/10/13, Empresa Sertenge, Obra: 319 
SPE Volare Imbuí, Data: 10/10/13; Empresa 
Queiroz Galvão Itaigara Desenvolvimento 
Imobiliário, Obra: Edf Orizon Views House, 
Data: 11/10/13; Empresa: OAS SPE - 03 
Empreendimentos Imobiliários, Obra: Hor-
to São Rafael, Data: 16/09/13, São Marcos; 
Empresa: OAS SPE – 04 Empreendimentos 
Imobiliários, Obra: Evolution Business, Data: 
16/09/13, São Marcos; Empresa Santa Emília 
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Empreendimentos Imobiliários, Obra: Resi-
dencial Palácio das Artes, Data: 16/09/13, 
Caminho das Árvores; Empresa SPE Horto 
Santa Luzia, Obra: Nouveau Horto Flore-
stal, Data: 18/09, Horto Florestal; Empresa: 
Actitur Construção e Incorporação, Obra: 
Morada Bartolomeu Dias, Data:13/09/13, 
Caminho das Árvores; Empresa TSK En-
ergia e Desenvolvimento, Dia:13/08/13, 
Projeto Subestação Casa Nova, Casa-
Nova – BA; Empresa SPE Fórmula Cielo 
Empreendimento Imobiliário, Obra:SPE 
Fórmula Cielo, Data:06/09/13, Novo 

Marotinho; Empresa:SANJUAN Engen-
haria, Obra:Mangueira III, Data:03/09/13, 
Massaranduba; Empresa RPH2 Patamares 
Empreendimentos Imobiliários,  Obra:Bela 
Vista Patamares, Data:10/09/13, Patamares; 
Empresa JVF Empreendimentos Imobiliári-
os, Obra: Felice Pituaçu, Data:03.09.13, 
Pituaçu; Empresa Axxo Construtora, 
Obra:Ceasa Rio Vermelho, Data:27/08/13; 
Empresa: OAS SPE - 05 Empreendimentos 
Imobiliários, Obra:Mansão LE DUC

Data:13/09/2013, Horto Florestal 
Brotas.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINTRACOM-BA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.245.178/0001-70, por 
seu presidente abaixo assinado, convoca todos os sócios desta entidade de classe, de sua base territorial, 
para assembléia geral extraordinária, a ser realizada no dia 21/11/2013 às 18h, em primeira convocação 
com cinquenta por cento dos sindicalizados quites com suas obrigações sindicais, e às 18:30 h., em 
segunda convocação com qualquer número, no Auditório do SINTRACOM/BA, localizado na Rua 
Visconde de Ouro Preto, nº 18, Barroquinha, Salvador, Bahia, tendo como pauta exclusiva e única: 
Alteração do Estatuto, na forma do art. 56, parágrafo único, alínea “c” do Estatuto.

Salvador, Bahia, 06 de novembro de 2013.
José Ribeiro Lima

Presidente do SINTRACOM-BA


