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CAMPANHA SALARIAL 2014
A HORA DE LUTAR É AGORA!

Companheiros (as)! Chegou a hora 
de lutar e pressionar os patrões, para 
garantir uma boa Convenção Coletiva, com 
melhorias econômicas e sociais para nossa 
categoria. Vamos agitar, debater a Campanha 
Salarial com os colegas e participar junto 
com o SINTRACOM-BA das assembleias e 
mobilizações na porta dos canteiros.

Temos que lembrar que esta Campanha 
Salarial tem um diferencial: Todas as cláusulas 
da Convenção serão rediscutidas. Já tivemos 
algumas reuniões de negociação, com 
a participação do SINTRACOM-BA, da 
FETRACOM-BA, e da representação patronal 
(Sinduscon). Os patrões estão tentando 
dificultar o acordo, querem implantar o 
banco de horas e oferecem apenas 2,5% 
de reajuste salarial. Não vamos aceitar essa 
micharia!

Confira nas fotos as assembleias e 
mobilizações nos canteiros.

Fique ligado no carro de som do Sindicato, para as datas das assembleias, sempre às 
sextas-feiras, às 18:00h, no Largo de São Bento. Chame os colegas e participe!

Vamos unidos conquistar nossas reivindicações
* Reivindicamos 15% de reajuste, 

para obter ganho real diante da inflação de 
6,4%; 

* Cesta básica sem limite de número 
de trabalhadores (as) no canteiro de obras;

* Adicional de risco de 30%, para 
quem trabalha acima de 6 metros de altura e 
nas fachadas;

* Alimentação de qualidade no local 
de trabalho;

* Transporte gratuito – A empresa 
deve pagar o deslocamento do trabalhador 
de sua casa até o canteiro e seu retorno para 
casa;

* Limitar o Contrato de Experiência 
em 30 dias;

* Classificação do Ajudante Prático 
para Profissional, imediatamente depois de 
seis meses de trabalho;

* Participação de Lucros. Queremos 
que a lei 10.101/2000 seja uma regra na 
construção;

* Seguro em grupo pago pela 
empresa, com a cobertura de 50 vezes o 
valor do salário do trabalhador, em caso de 
acidente fatal ou com sequelas;

* O SINTRACOM-BA quer que seja 
regra a participação do Sindicato no DDS – 
Diálogo Diário de Segurança e nas reuniões 
da CIPA.

Assembleia geral no Largo de São Bento

Edificações Itaigara, OAS, Odebrecht

Villa Privilege, da Syene, na Rótula do Abacaxi

MPF, prédio da Oi, no Itaigara

Toulon Residencial, Itaigara, 
Barbosa Valente Engenharia

Itaigara Life, Concreta

JVF, Tropical, em PituaçuFelice, em Pituaçu

Queiroz Galvão, em Pituaçu
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
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No dia 09/01, por volta das 10:30h, o 
operário José Moreira da Costa, 52 anos, 
caiu de uma altura equivalente a duas lajes, 
no poço do elevador da obra Pabrad, do 
Grupo Fator, na avenida ACM, em Salvador.

No momento do acidente de trabalho, 
o ajudante prático empregado desde 
fevereiro de 2012 na Munford Santana 
Construções e Serviços Ltda, empresa de 
forma para concretagem, contratada pela 
empresa responsável pela obra (Fator), 
estava desenformando. 

Foi socorrido pelo SAMU, consciente, e 
levado para o Hospital Geral do Estado. O 
operário teve fraturas.

A direção do SINTRACOM-BA esteve 

no local do acidente e foi informada de 
que não havia a linha de vida, conforme as 
normas de segurança.

Foi a primeira queda de trabalhador 

da construção registrada em 2014, em 
Salvador. Em 2013 ocorreram 48 quedas, 
na Bahia. Dezenove a mais que em 2012, 
quando foram registradas 29. 

Operário cai em poço de elevador em obra do Grupo Fator

Alagoinhas: Descaso das empresas e mobilizações dos trabalhadores (as)
Grecco, empresa contratada pela 

Campbell, que presta serviços para a 
Secretaria    de   Obras de Infraestrutura 
da    Prefeitura   de Alagoinhas:    Os traba-
lhadores (as) paralisaram as atividades em 
14/01 e retornaram dia 17, por causa 
de atrasos nos pagamentos de salários e 
do 13º salário, e pendências do café da 
manhã, fardamento, quinzena e jornada de 
trabalho. 

O SINTRACOM-BA cobrou providên-
cias da empresa responsável, os salários 

e 13º salário foram pagos, e a empresa 
se comprometeu em regularizar as outras 
pendências.
    Na QG Construções (Projeto Minha Casa, 
Minha Vida) os trabalhadores (as) reivindicam 
o direito de receber a quinzena, além do 
salário e a cesta básica. O SINTRACOM-
BA se reuniu com o responsável da 
empresa que se comprometeu a pagar o 
salário e a cesta todo dia 30, e regularizar a 
quinzena.  O patrão não cumpriu e fez com 
que os trabalhadores (as) assinassem uma 

lista abrindo mão de receber a quinzena. 
Companheiros (as): É importante saber o 
que estão assinando e os seus direitos. Lute 
junto com o seu Sindicato.

A QG Construções também está 
contratando trabalhadores nas cidades 
vizinhas de Alagoinhas, para o Projeto 
Minha Casa, Minha Vida, e não oferece 
condições de moradia e alojamento, muitos 
estão dormindo no chão. O SINTRACOM-
BA está lutando para que os direitos dos 
trabalhadores (as) sejam respeitados.

Paralisação na Moura Dubex
Trabalhadores (as) da empresa Moura 

Dubeux, obra Vivex, em Itapuã, paralisaram 
as atividades, em protesto contra o atraso 
no pagamento do 13º Salário, na tarde 
do dia 13/12 e continuaram a paralisação 
durante todo o dia 16 até às 9 horas do 
dia 17 e só retornaram ao serviço, após 
receberem o pagamento.

A luta pela aposentadoria especial
Sempre presente nas mobilizações 

dos trabalhadores (as) da construção, 
o deputado federal Daniel Almeida 
(PCdoB) esteve presente na última 
assembleia geral e falou sobre seu projeto 
de lei, a aposentadoria especial para os 
trabalhadores (as) da construção, após 25 
anos de serviço.

A proposta, que no Senado tem 
autoria do senador Paulo Paim (PT-
RS), foi aprovada pela Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado e seguirá para 
deliberação no plenário.

Daniel fez um alerta: Os trabalhadores 
(as) da construção devem cobrar aos 
deputados e senadores, para que eles 
aprovem a proposta. O deputado Daniel Almeida na assembleia do SINTRACOM 


