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CAMPANHA SALARIAL 2014: MOBILIZAÇÃO JÁ!
Companheiros (as), começamos um 

novo ano e a hora de mobilizar é agora! No 
dia 19/12 realizamos uma assembleia geral, 
no auditório da sede do SINTRACOM-BA, 
e junto com os trabalhadores (as) presentes, 
debatemos os rumos do movimento e 
aprovamos decisões importantes, com 
objetivo de realizarmos uma Campanha 
Salarial 2014 vitoriosa.

É importante que todos (as) participem da 
próxima assembleia, dia 17/01, às 18 horas, 
na sede do Sindicato. Avise aos colegas 
do canteiro que a presença de cada um é 
fundamental. Precisamos fortalecer a luta, 
fazer pressão para que os patrões atendam 
às nossas reivindicações. 

Este é um momento de responsabilidade 
e queremos que todos os trabalhado-
res (as) participem da luta, junto com o 
SINTRACOM-BA.

O presidente, José Ribeiro, informou que 
já foi defi nido um calendário das reuniões 
de negociações, com a representação dos 
patrões (Sinduscon), que vão acontecer nos 
dias 7, 14, 21 e 28/01.

Todas as cláusulas

É bom lembrar que este ano vamos 
discutir todas as cláusulas para uma nova 
Convenção Coletiva de Trabalho. A gente 
sabe que os empresários vão querer barrar 
os avanços e tentar tirar da pauta alguns 
direitos que nós já conquistamos. Por isso, é 
importante que a direção do SINTRACOM-
BA chegue na mesa de negociação com o 
respaldo da categoria. Unidos estaremos 
mais fortalecidos!

Nossas reivindicações

Nós queremos reajuste de 15%, cesta 
básica para todos (as), fi m do contrato de 
experiência, transporte gratuito, piso salarial 
unifcado estadual e valorização do trabalho. 
É importante também avançar nas cláusulas 
sociais, pois repercutem em nossos ganhos.

O SINTRACOM-BA colocou a Campanha 
Salarial 2014 nas ruas, com busdoor, outdoor 
e chamadas de rádio. Vamos fazer a diferença 
e garantir a vitória, com a participação de 
todos (as), juntos com o SINTRACOM-BA. 
Lembre: Quem luta, conquista!

Chegamos ao número 600
Com grande satisfação, com esta edição especial, comemoramos 

o número 600 do Jornal do SINTRACOM-BA, uma ferramenta 
fundamental para mobilizar a categoria, para avançarmos na luta 
por melhorias econômicas e sociais.

No momento em que a grande mídia golpista tudo faz para 
confundir e não para informar corretamente ao povo brasileiro, é 
uma grande vitória da diretoria classista do Sindicato, que demonstra 
seu empenho em manter viva a chama da democratização da 
comunicação, para levar informação aos trabalhadores (as) nos 
canteiros de obras.

A saudação especial do SINTRACOM-BA aos nossos leitores, 
trabalhadores (as) da construção! A razão do nosso jornal existir.

- Buscar na Justiça as perdas do FGTS
- Aposentadoria Especial 

aos 25 anos de serviço
- XII Conferência de Saúde

- CTB completa 6 anos de luta
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Odebrecht Hangar 2 X 5 ARC Instalações
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SINDICATO CONVOCA
Vamos buscar na Justiça as perdas do FGTS de 1999 até 2013

Existe uma decisão no Supremo 
Tribunal de Justiça (STF), que recomenda 
que o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) não deve ser corrigido 
pela TR (Taxa de Referência), como está 
sendo corrigido, e sim pelo INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor).

Por conta disso, os trabalhado-
res (as) podem entrar na Justiça com 
uma ação coletiva, juntamente com o 
SINTRACOM-BA, para reivindicar a 
revisão dos saldos do FGTS.  

Todos (as) que estavam trabalhando 
e contribuindo para o FGTS de 1999 
até 2013, aposentados ou ainda na 
ativa, poderão entrar na Justiça para 
fazer valer o seu direito e buscar essa 
diferença.

Os trabalhadores (as) da categoria 
que se encaixam nesta situação, devem 
procurar o SINTRACOM-BA, a partir 
do dia 6 de janeiro, com os documentos 
que comprovem que têm direito a essa 
diferença.

O setor Jurídico do SINTRACOM-
BA informa que o Advogado que fi cará 
encarregado dessa questão será o Dr. 
José Antonio, que tem plantão nas 

terças-feiras, das 14 às 16 horas, e nas 
sextas-feiras, das 10 às 12 horas.

Documentação necessária para 
recuperar perdas do FGTS: Procuração; 
cópias do RG e CPF; Cópia de 
Comprovante de residência; Cópia 
do PIS ou PASEP (da página da CTPS 

onde o número do PIS está anotado); 
Extrato do FGTS de 1999 a 2013, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal 
(também disponível no site www.caixa.
gov.br, clique em FGTS e em Extrato 
completo); Carta de concessão da 
aposentadoria (aposentados).

Aposentadoria 
Especial

A aposentadoria especial dos 
trabalhadores (as) da construção, 
após 25 anos de serviço, foi 
aprovada, no dia 20/11, na 
Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) e seguirá para votação no 
Plenário do Senado.

Mas, tem um detalhe 
importante: os trabalhadores 
(as) terão que comprovar o 
tempo em que trabalharam 
em condições insalubres, com 
critérios que serão estabelecidos 
pela Previdência Social.

O projeto de lei é de autoria 
do Senador Paulo Paim (PT-
RS) e temos que nos mobilizar 
para pressionar e garantir que 
seja aprovado pelos senadores. 
Vamos cobrar aos deputados que 
votamos e ajudamos a eleger, 
para que eles também cobrem 
dos senadores.

CTB completa 
6 anos

A central sindical à qual o 
SINTRACOM-BA está fi liado, 
a Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) 
completou seis anos de existência 
no dia 13 de dezembro.

Fundada em 2007, a CTB 
se consolidou e hoje é uma das 
quatro maiores centrais sindicais 
do país, com a direção classista 
e defendendo os interesses dos 
trabalhadores (as) brasileiros e na 
luta pela unidade e pela unicidade 
sindical.

XII Conferência 
de Saúde

No dia 09, 10 e 11 de 
dezembro, diretores do 
SINTRACOM-BA estiveram 
presentes na XII Conferência 
Municipal de Saúde de Salvador, 
cujo tema central foi: “Atenção 
Básica: um compromisso de 
todos”, que aconteceu no Pestana 
Bahia Hotel. Os diretores Nilton 
Leão, Vera Santana e Raileucio 
participaram como Delegados 
eleitos democraticamente, com a 
fi nalidade de deliberar as diretrizes 
da política de saúde do Município.
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ARC Instalações é a campeã do 18º Campeonato de Futebol
De 08/09 a 22/12, a bola rolou 

no Campo do SESI, de Simões Filho, 
no 18º Campeonato de Futebol do 
SINTRACOM-BA. Foram 65 jogos que 
aconteceram nos sábados, domingos 
e feriados, com a participação de 
cerca de 850 atletas e pessoal técnico, 
integrantes das 28 equipes inscritas. 
Foram marcados 240 gols, numa média 
de 3,7 gols por partida.

A fi nal aconteceu numa animada 
festa de encerramento, no dia 22/12, 
com a ARC Instalações consagrando-se 
campeã, com uma bonita campanha, 
sem nenhum empate e nenhuma 
derrota, balançando a rede com 5 X 
2 contra a vice-campeã, a Odebrecht 
Hangar.

A 4ª colocada foi a equipe 
Odebrechet Parque Tropical e a 3ª 
colocação fi cou com a equipe Queiroz 
Galvão. Melhor Goleiro: William de 
Oliveira Souza - ARC Instalações. E o 
artilheiro foi Nilo Bina de Souza Filho, 
da equipe Chroma Wave, com sete gols 
cravados na rede.

O Campeonato deste ano aconteceu 
em ritmo de reorganização, em face da 
transferência compulsória do Campo 
do local onde aconteciam os jogos, nos 
anos anteriores, no Campo do SESI, da 

Com garra e determinação: 
ARC Campeã 5 X 2

A vice-campeã: Odebrecht Hangar A bola disputada num lance do jogo

Cidade Baixa, para o Campo de Simões 
Filho, em razão da desapropriação do 
local pelo Governo do Estado e doação 
para as Obras Sociais Irmã Dulce. 

A Comissão de Esportes está de 
parabéns, pois mesmo enfrentando os 
contratempos, conseguiu conduzir bem 
o 18º Campeonato, com a participação 
dos trabalhadores (as), que foram torcer 
pelos seus times, e as equipes inscritas.

O 18º Campeonato contou com a 
presença de dirigentes da FETRACOM-
BA, CONTRICOM, CTB, FLEMACON, 
UITBB, FSM e de Sindicatos de 
Trabalhadores do ramo de outros países, 
dentre esses, da Galícia (Espanha) e 
Venezuela.

Confi ra na tabela o Resumo do 18º 
Campeonato.

Resumo Final
18º Campeonato de Futebol de Campo do SINTRACOM-BA

Período do Campeonato: 

08/09 a 22/12/13

Nº de equipes: 28 equipes

Nº de jogos: 65 jogos

Total de gols: 240 gols

Média de gols: 3,7 por partida

Campeã: ARC Instalações

Vice-Campeã: Odebrechet Hangar

3º colocado: Queiroz Galvão

4º colocado: Odebrechet P. Tropical

Melhor Goleiro: William de Oliveira 

Souza - ARC Instalações

Artilheiro: Nilo Bina de Souza Filho - 

Chroma Wave - 07 gols

ARC Instalações

Nº de jogos: 08
Vitória: 08
Empates: 00
Derrotas: 00
Gols marcados: 26
Gols sofridos: 09
 
Odebrecht Hangar

Nº de jogos: 08
Vitória: 06
Empates: 01
Derrotas: 01
Gols marcados: 23
Gols sofridos: 14

Diretora Lilian Márcia entrega troféu ao 
melhor goleiro: William, ARC Instalações

A Comissão com a equipe 
de arbitragem

Comissão de Esportes, 
com o presidente José Ribeiro

A torcida nas arquibancadas
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

No dia 16/12, trabalhadores (as) 
paralisaram as atividades no canteiro de 
obra Absolut Barra Avenida, da empresa 
Barra Avenida Empreendimento, de 
responsabilidade da Construtora Espaço 
R2, em protesto pelo atraso do 13º 
salário, a incompatibilidade na cesta 
básica e a falta de depósito do FGTS e 
INSS.

A direção do SINTRACOM-BA 
negociou com os responsáveis pela 
Construtora R2 e o representante do 
setor jurídico se comprometeu a rever 
todas as pendências. 

A paralisação foi até dia 18/12, 
quando a direção do SINTRACOM-
BA retornou ao canteiro de obra para 
saber a solução que a empresa iria ter 
e fi cou estabelecido que o FGTS será 
regularizado até 27/12; o 13º salário e 
a quinzena serão quitados até 20/12; 
o INSS será revisado e regularizado a 
partir de janeiro de 2014;  e a Cesta 
Básica será liberada até o quinto dia útil 
do mês, juntamente com o salário. 

Mais uma vitória da luta do 
SINTRACOM-BA junto com os 
trabalhadores (as). Estamos de olho!

Correção 
de informação

Corrigimos a informação 
publicada no Jornal 596, na 
matéria “Denuncie: assédio 
sexual é crime!”. As operárias do 
Consórcio OAS / Odebrecht, 
obra Edifi cações Itaigara, fi zeram a 
denúncia na 16ª Delegacia e não 
na Delegacia da Mulher.

Formatura de mais uma turma de Inclusão Digital 
No dia 07/12, no auditório do 

SINTRACOM-BA, o Curso de 
Inclusão Digital entregou o certifi cado 
de conclusão para mais uma turma, 
formada por 50 alunos. No início da 
solenidade, os alunos fi zeram um 
minuto de silêncio, em homenagem 
ao ícone da luta pela igualdade 
racial e social, Nelson Mandela, que 
faleceu no dia 05/12. 

Com a presença de Lúcia Maia, 
secretária geral SINTRACOM-
BA, Edson Cruz, presidente da 
FETRACOM-BA e Maria das Graças 
Ivonete de Jesus Bispo, diretora da 
Federação das Associações de Bairro 
de Salvador (FABS), a diretora de 
Formação do SINTRACOM-BA, 
Ednalva Bispo, parabenizou a todos 
os presentes e ressaltou a importância 
de se qualifi car, diante de um 

mercado de trabalho tão competitivo: 
“É importante para o Sindicato, ver 
mais uma turma se formando. A 
escola é sem dúvida um instrumento 
de luta. Por isso, pelo compromisso 
que temos pelos nossos associados 
e seus dependentes, zelamos para 
que sintam-se inseridos no mundo”, 
enfatiza a diretora.

Eleições de CIPA Salário Mínimo de R$ 724
No dia 16/12, o SINTRACOM-

BA acompanhou as eleições 
de CIPA nas empresas: Ghimel 
Construção e Empreendimentos 
LTDA, obra Contax, no bairro de 
Boa Viagem; Guedes e Mota, obras 
Atmos e Ludco, em Pituaçu.

No dia 23/12, a presidente 
da República, Dilma Rousseff, 
anunciou através de sua conta, 
no Twitter, que assinou decreto 
reajustando o salário mínimo para 
R$ 724, a partir de janeiro de 2014. 

Prevenção 
do câncer de próstata
Também no dia 07/12, 

a secretária geral do 
SINTRACOM-BA, Lúcia Maia, 
recebeu das mãos da diretora da 
FABS e assessora do deputado 
estadual Álvaro Gomes (PCdoB), 
Maria das Graças Ivonete,  uma 
estatueta pela contribuição do 
SINTRACOM-BA na divulgação 
da importância de prevenção ao 
câncer de próstata, o segundo 
com mais números de casos 
entre os homens, atrás apenas 
do câncer de pele. 

É o SINTRACOM-BA na luta 
por saúde!

R2 desrespeita direitos


