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Começaremos mais um ano, mas 
este será um ano diferente. A sensação 
de que o tempo está passando depres-
sa, será mais forte. Muitos eventos vão      
acontecer, Campanhas Salariais, Carna-
val, Copa do Mundo, São João, Eleições 
e outras datas. 

Podemos afi rmar que 2014 será um 
ano muito importante para os traba-
lhadores (as) do ramo da construção. A 
hora é esta: a voz da classe trabalhadora 
e do povo nas ruas já está sendo ouvida. 

Temos que nos unir com a direção do 
SINTRACOM-BA, a FETRACOM-BA, 
a CTB e as entidades que nos apoiam, 
CONTRICOM, FLEMACON, UITBB e 
FSM, nas lutas por salário justo, melhores 
condições, saúde e segurança no tra-
balho; por mais empregos; pela redução 
da jornada para 40 horas semanais, sem 
redução de salário; pelo fi m do fator 
previdenciário; e contra o Projeto de Lei 
4330, que precariza o trabalho com a 
terceirização.

No ano da Copa do Mundo e das 
Eleições, sabemos que os ricos vão 
apostar tudo para impedir os avanços da 
classe trabalhadora e cortar os  ganhos 
sociais que conseguimos com muita luta, 
para nossas famílias e a população de 
baixa renda.

Por isso, vamos todos (as) juntos en-
trar em campo para ganhar esse jogo. 
Vamos defender os projetos que nos 
benefi ciam, escolhendo candidatos que 
defendem os interesses da classe traba-
lhadora. Não queremos retrocessos.

CAMPANHA SALARIAL 2014 
15% de reajuste e cesta básica para todos (as)

Companheiros 
(as)! A pauta apro-
vada na assem-
bleia geral, rea-
lizada em 12/11, 
no auditório do                      
S INTRACOM-
BA, já foi entre-
gue ao patronato 
na  primeira se-
mana de de-
zembro.

F i q u e m       
atentos para, a qualquer momento,            
atender ao chamado do Sindicato, para 
as atividades da Campanha Salarial 2014.

Nós reivindicamos 15% de reajuste, 
cesta básica para todos (as), fi m do con-
trato de experiência, transporte gratuito, 

piso unifi cado estadual e valorização do 
trabalho. Estamos na luta rumo ao piso 
nacional da categoria e junto com a classe 
trabalhadora brasileira pela redução da 
jornada para 40 horas, sem redução de 
salário, o fi m do fator previdenciário e 
não ao Projeto de Lei 4330.

De acordo com dados do DIEESE 
sobre a conjuntura econômica, o setor 
da construção continua em alta e com 
o recente anúncio da presidente Dilma, 
de que vai preparar uma nova fase do 
Programa Minha Casa, Minha Vida, a 
perspectiva é de mais crescimento. Os 
empresários vão ter que abrir a mão e 
atender nossas reivindicações. 

Vamos unidos com o SINTRACOM-
BA, fortalecer a luta e pressionar os 
patrões.

Quem luta, conquista!  

Dia 22/12 tem fi nal do 
18º Campeonato. Participe!

Companheiros (as)! Dia 22/12 
tem a fi nal do 18º Campeonato de 
Futebol de Campo do SINTRA-
COM-BA, a partir das 9 horas, no 
Campo do SESI de Simões Filho. Na 
disputa pela taça, jogam as equipes 
Odebrecht Hangar X ARC Insta-
lações. Quem vai ser a campeã?  
Venha participar e traga sua família 
para se divertir e torcer pelo seu 
time. Vai ser um jogão!
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 - IV Encontro de Mulheres
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CONTRICOM

 Mensagem da Diretoria
A direção do SINTRACOM-BA 

deseja aos que laboram no ramo da 
construção, na Conder, nas pres-
tadoras de serviços das conces-
sionárias de energia elétrica (Coel-
ba), nas prestadoras de serviços de 
saneamento básico (da Embasa), 
nas cerâmicas e olarias para cons-
trução, em manutenção industrial, 
em mármore, granito, madeira e 
artefatos de cimento, Boas Festas, 
Feliz Ano Novo e um 2014 com 
muitas lutas e conquistas signifi ca-
tivas nas Campanhas Salariais, com 
avanços e melhorias nos benefícios 
sociais e econômicos para todos 
(as) os trabalhadores (as) e seus 
familiares!

JOSÉ RIBEIRO
PRESIDENTE



No dia 30/11, a diretoria do          
SINTRACOM-BA participou do IV 
Encontro de Mulheres Trabalhado-
ras da Construção, realizado pela 
FETRACOM-BA, no auditório do 
Hotel Vila Velha, com debates sobre 

questões de gênero, violência contra 
as mulheres, saúde, assédio moral e 
sexual no trabalho.

Teve a participação de 200 tra-
balhadoras da capital e interior, e 
dirigentes da CTB, CONTRICOM, 
FLEMACON, UITBB, UBM, SUN-
CA (Uruguai), Fórum Nacional de 
Mulheres Negras e a presença da 
deputada federal Alice Portugal, ve-
readora Aladilce e vereador Everaldo 
Augusto (PCdoB). A coordenadora 
Executiva do Fórum, Ubiraci Matil-
des, fez uma palestra sobre a saúde 
da mulher.

FETRACOM-BA realiza IV Encontro de Mulheres do ramo

SINTRACOM-BA na
5ª Conferência Nacional das Cidades

Matrículas Abertas no Curso de Informática
Atenção! Estão abertas as inscrições para o Curso de Informática e 

Inclusão Digital do SINTRACOM-BA. O curso é gratuito e podem se 
inscrever trabalhadores (as) associados e seus dependentes. As novas 
turmas iniciam em janeiro. As matrículas são presenciais. Documentos 
exigidos: RG e último contracheque. Mais informações pelo telefone 
(71) 3797-1700. 

Atualização dos estatutos para
atender ao novo Código Civil

No dia 21/11, trabalhadores 
(as) participaram de assem-
bleia geral, no auditório do              
SINTRACOM-BA, e aprovaram 
alterações nos estatutos da enti-
dade, atendendo às exigências 
do novo Código Civil Brasileiro. 

São requisitos formais, que 
todas as entidades sindicais têm 
que atender e o SINTRACOM-
BA também teve que cumprir.

Dia da Consciência
Negra: 20 de novembro

Dia 20/11 foi comemorado o 
Dia da Consciência Negra. Dire-
tores do SINTRACOM-BA par-
ticiparam da lavagem da estátua 
em homenagem a Zumbi dos Pal-
mares, um herói nacional e símbolo 
de luta e resistência do povo negro, 
no centro histórico de Salvador.

A categoria dos trabalhadores 
(as) da construção, na Bahia, é for-
mada por mais de 80% de afrode-
scendentes. O SINTRACOM-BA 
está na luta contra a discriminação 
racial, pela liberdade de informação 
e manifestação religiosa e cultural, 
que são fundamentais para que 
haja respeito ao povo negro, que 
até hoje muito contribui para a cul-
tura e o progresso do Brasil. Viva 
Zumbi!

Nos dias 22, 23 
e 24/11, diretores 
do SINTRACOM-
BA participaram da 
5ª Conferência Na-
cional das Cidades, 
em Brasília, que 
teve debates sobre 
desenvo lv imento 
urbano, mobilidade 
urbana, saneamento 
ambiental e moradia 
popular.

Teve a presença 
da presidente Dilma, na abertura, 
e a participação de cerca de 2800 
delegados, representantes dos 
movimentos populares, dos tra-
balhadores, empresários, profi s-
sionais, acadêmicos e organiza-
ções não-governamentais.

Para o vice-presidente do    
SINTRACOM-BA, Florisvaldo Bis-
po, que participa desde a primeira 
Conferência, “o crescimento é 
signifi cativo, com desenvolvimen-

to de grandes obras, em Salvador, 
geração de empregos no interior. 
Depois do BNH, o Programa 
Minha Casa, Minha Vida foi o 
que mais deu condições ao tra-
balhador de ter sua casa própria, 
com condições de mobilidade e 
saneamento básico”.

Dessas conferências saem 
propostas, como o Minha Casa, 
Minha Vida, PAC, entre outras.

Diretor Luís Belon e o
vice-presidente Florisvaldo Bispo



EDITORIAL
A elite nunca apoiou quem benefi cia a população pobre!
“Existem apenas duas classes so-

ciais, a dos que não comem e a dos 
que não dormem com medo da re-
volução dos que não comem” (frase 
do ilustre e premiado geógrafo baiano, 
Milton Santos).

Em 15/11, o presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Joaquim 
Barbosa, sem fi nalizar o julgamento 
formal da Ação 470, conhecida por 
“mensalão”, ordenou a prisão do ex-
ministro José Dirceu e do deputado 
federal José Genoíno (PT), em re-
gime fechado, apesar de decretada a 
pena em regime semiaberto. 

A TV mostrou cenas, como um 
espetáculo, um show, um ato de 
bravura. Na verdade, foi uma ati-
tude antidemocrática a condenação 
por presunção do domínio do fato, 
num processo com erros visíveis. O 
STF criou uma jurisprudência, que 
em processos futuros, poderá fazer 
com que esta decisão seja regra.

A elite aplaudiu, como sempre 
faz quando é conveniente, principal-
mente para impedir os avanços das 
conquistas da classe trabalhadora. 
Este é um ano de eleições e o tem-
po vai mostrar se há algum projeto 
político, por trás da decisão do presi-
dente do STF. 

Nós, trabalhadores (as) da cons-
trução, precisamos avaliar quem, 
de verdade, nos benefi cia e a nossa 
família, e quem merece nosso aplau-
so e nosso apoio.

Os governos de Lula e Dilma, 
inegavelmente, foram os que mais 
benefi ciaram o povo pobre, com 
programas populares como Bolsa 
Família, Fome Zero, PAC para sa-
neamento básico e obras de infraes-
trutura, Programa Minha Casa Minha 
Vida, a lei Maria da Penha, lei das 
cotas, o Prouni, o SISU, que abriu 
as portas das universidades para que 
nossos fi lhos tivessem a chance que 

nunca tivemos para cursar uma facul-
dade (antes reduto apenas dos fi lhos 
dos ricos), distribuição gratuita de 
remédios nas farmácias populares, o 
Programa Mais Médicos e a criação 
de mais de 15 milhões de empregos 
no governo Lula e mais de 4 milhões 
no governo Dilma. Poderíamos enu-
merar tantos outros.

Companheiros (as), 2014 será 
um ano de eleições decisivas. Vamos 
fi car de olhos bem abertos, para não 
nos deixar infl uenciar pela mídia, 
que representa a elite, e por atitudes 
oportunistas, que tentam impedir os 
avanços sociais.

A classe trabalhadora brasileira 
não aceita retrocesso. Queremos 
garantir as conquistas que conse-
guimos até agora, avançar e ampliar 
com novas conquistas!

A DIREÇÃO

SINTRACOM-BA na luta contra
o fator previdenciário

Diretores do 
SINTRACOM-
BA se uniram aos 
dirigentes sindic-
ais de diversas 
categorias, no dia 
12/11, e partici-
param da mani-
festação realizada pelas centrais sindicais CTB, FS, 
NCST e UGT, com passeata nas ruas do Comér-
cio, em Salvador, culminando com ato público, na 
porta da Previdência Social, pelo fi m do fator previ-
denciário, que reduz o valor da aposentadoria, em 
até 40%.

Trabalhadores (as) aposentados e em vias de se 
aposentar sofrem com o famigerado fator previ-
denciário, que reduz o valor do benefício no mo-
mento da aposentadoria. 

O presidente da CTB-Bahia, Aurino Pedreira, 
reafi rmou a necessidade dos trabalhadores (as) se 
mobilizarem com os seus sindicatos, para pressio-
nar o governo a retomar as negociações com as 
centrais sindicais sobre o fi m do fator previdenciário 
e a redução da jornada de trabalho para 40 horas, 
sem redução de salários, dentre outros pontos.

Manifestação cobra menos
juros e mais empregos

O SINTRACOM-BA 
participou de manifestação 
realizada pela CTB-Bahia, 
no Dia Nacional de Luta por 
Menos Juros e Mais Desen-
volvimento, em 26/11, em 
frente ao Banco Central, na 
Avenida Garibaldi, em Sal-
vador, com trabalhadores 
(as) e dirigentes sindicais de 
diversas categorias, para cobrar a redução da taxa de juros 
e a geração de mais empregos, com melhor distribuição de 
renda.

A vice-presidente da CTB Bahia, Rosa Souza, lembrou 
que “o Brasil avançou muito nos últimos anos, mas nós que-
remos mais políticas que melhorem as condições de vida de 
toda a população e a redução dos juros é fundamental para 
que isso aconteça, pois os juros altos reduzem o poder dos 
trabalhadores e trabalhadoras, principalmente daqueles que 
precisam comprar a prazo”.

Rosa ressaltou a importância da unidade das centrais sin-
dicais em torno das bandeiras de lutas da classe trabalhadora, 
como o fi m do fator previdenciário, a defesa do SUS, mais 
empregos, educação e saúde de qualidade. 

A manifestação em Salvador aconteceu paralelamente a 
uma grande marcha de trabalhadores (as) realizada pelas cen-
trais sindicais, em Brasília.
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SINTRACOM-BA impugnou urna irregular e FCK remarcou eleição de CIPA
No dia 25/11, a direção do             

SINTRACOM-BA visitou a empresa 
FCK, no município de Conceição do 
Jacuípe, obra Vila Esperança, onde tra-
balham 300 operários (as). No mo-
mento da visita, estava sendo realizada 
uma eleição de CIPA e foram constata-
das várias irregularidades. 

Além do Sindicato não ter sido con-
vocado para acompanhar, a eleição não 
foi protocolada, a urna era de papelão 
e foi colocada dentro da sala do técnico 
de segurança. 

O SINTRACOM-BA impugnou a 
eleição e distribuiu a cartilha da CIPA, 

com todas as orientações. A eleição da 
CIPA foi remarcada e aconteceu no dia 
02/12, com a presença de diretores 
do SINTRACOM-BA e atendendo aos 
trâmites legais.

A diretoria do Sindicato acompa-
nhou as seguintes eleições de CIPA nas 
empresas:

Dia 13/11, na obra 312 Sussuarana 
Velha III, empresa Sertenge; 18/11, obra 
Platino, em Pituaçu, empresa Castelli 
Engenharia; 21/11, obra Magistrale, Rio 
Vermelho, empresa Espaço R2 Cons-
trutora e Incorporadora; 27/11, obra 
ampliação do Hospital Geral do Estado, 

Avenida Vasco da Gama, em Salvador, 
empresa Axxo Construtora; 29/11, Ab-
solute Barra Avenida, no bairro da Bar-
ra, empresa Espaço R2 Construtora e 
Incorporadora; 29/11, CONDER, sede 
em Narandiba.

Mais um acidente com
trabalhadores feridos

MFP não paga
aos trabalhadores

C. das Almas: problemas
na Falcão e Garrido

No dia 11/11, às 13:30 h, os 
serventes José Raimundo Barbosa, 47 
anos, e Edson Bispo Santos, 24 anos, e 
o pedreiro Júlio Oliveira dos Santos, 51 
anos, estavam rebocando a alvenaria do 
muro na obra City Park Acupe, da OAS, 
no Acupe de Brotas, quando uma parte 
cedeu, atingindo-os. No local não tinha 
a viga para sustentar o muro.

O pedreiro Júlio quebrou o braço 
e teve um corte na perna, os demais 
tiveram pequenos ferimentos. Foram 
atendidos pela SAMU e encaminhados 
para o HGE.

A direção do SINTRACOM-BA foi 
ao local e paralisou a obra, no restante 
da tarde. 

Cerca de 200 trabalhadores, da em-
presa MFP, na obra Minha Casa, Minha 
Vida, em Paripe, estão sofrendo com 
atrasos constantes de salários. A di-
reção do SINTRACOM-BA foi conferir 
e descobriu que a empresa pede aos 
trabalhadores para assinar o recibo das 
férias e não paga conforme a lei, apenas 
depois e ainda em prestações, além do 
atraso no pagamento das rescisões de 
suas empreiteiras. 

Assim, não dá! Solicitamos uma 
reunião no SRTE e queremos uma 
solução. Estamos de olho!

Cachoeira: Cajimara demite e traz operários de outros estados
A diretoria do SINTRACOM-BA visitou também, no dia 27/11, a empresa Mas-

troto, fábrica de couro onde está sendo construída uma obra pela empreiteira 
Construtora Cajimara Engenharia, na BR-101, na entrada do distrito Capoeiruçu, 
município de Cachoeira. 

Vários trabalhadores (as) estão recebendo aviso prévio e sendo substituídos 
por operários vindos de Tocantins e outros estados, que não têm condições de 
trabalho e sofrem assédio e humilhações.

A empresa não permitiu a entrada do SINTRACOM-BA, nem para distribuir o 
boletim. Nós vamos denunciar a situação ao Ministério Público do Trabalho (MPT) 
e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

No dia 27/11, a direção do      
SINTRACOM-BA visitou a empresa 
Falcão e Garrido, no município de 
Cruz das Almas, onde trabalham 
cerca de 350 operários, e encontrou 
uma situação lastimável: fossa com 
vazamento, bebedouro próximo ao 
banheiro e os dois localizados longe 
da área de trabalho, a área de vivên-
cia sem TV e o refeitório sem tela de 
mosquiteiro.

Os diretores Vera Lúcia e Carlos 
Silva solicitaram uma reunião, que 
aconteceu na tarde do mesmo dia. 
Os representantes da empresa se 
comprometeram a consertar a fossa, 
colocar o bebedouro perto do re-
feitório e do almoxarifado, e instalar 
o banheiro próximo ao local de tra-
balho.

No dia 28/11, pela manhã, os 
diretores do SINTRACOM partici-
param do DDS (Diálogo Diário de 
Segurança) e fi cou acordado o prazo 
para que as pendências sejam re-
solvidas, até o fi nal de dezembro. 
Vamos acompanhar.

Eleição CIPA, 
na FCK, no 
dia 02/12


