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Trabalhadores (as) mobilizados: Paralisação na Eletec
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LEIA MAIS NA PÁGINA 2:
Rádio Peão – O que fazer para receber perdas do FGTS
Operários da construção estão em Campanha Salarial

No dia 20/01, trabalhadores (as) 
da Eletec, prestadora de serviços à 
concessionária de energia elétrica 
(Coelba), paralisaram as atividades 
reivindicando cumprimento da CCT, 
pagamento do adicional de dupla função 
e horas extras referentes ao feriado da 
categoria, dia 17 de outubro, conforme 
Cláusula 52, da CCT, pagamentos 
e homologações de trabalhadores 

demitidos desde o mês de Outubro, 
e contra os atrasos constantes dos 
pagamentos de salários, vale transporte 
e suspensão arbitrária.

Só retornaram ao serviço, após 
a empresa se comprometer, junto 
ao SINTRACOM-BA, de sanar as 
irregularidades. Ficou acertado em ata 
que os pagamentos das horas extras e 
a dupla função serão feitos junto com o 

pagamento de janeiro; as homologações 
serão realizadas até dia  31/01; e não 
serão descontadas as horas da paralisação. 
A direção do SINTRACOM-BA solicitou 
a implantação do relógio de ponto.

Ficou agendada uma reunião na SRTE, 
no dia 13/02, às 9 horas para comprovar 
os pagamentos e implantação do relógio 
de ponto.

Operário da construção é vítima de descarga elétrica
No dia 24/01, o operário da 

construção civil, ajudante comum Juraci 
Moreira Santos, 49 anos, fazia a retirada 
de água no interior de uma cisterna, 
na obra da Horus Empreendimentos 
e Participações, no bairro de São 
Cristóvão, em Salvador, quando caiu 
já sem vida, vítima de descarga elétrica, 
provocada por uma bomba energizada. 

O descaso dos patrões com a 
saúde e segurança dos trabalhadores 
(as) continua fazendo vítimas. Esta foi 
a primeira morte na construção civil, 
provocada por acidente de trabalho, 
em 2014. 

Em 2013 o SINTRACOM-BA 
registrou 132 acidentes de trabalho na 
Bahia, com seis óbitos. Sete acidentes 
foram provocados por eletricidade. 

Inscrições para Curso de Informática
Estão abertas as inscrições para o Curso 

de Informática Básica do Programa de 
Treinamento Gratuito do SINTRACOM-
BA em Windows, Word, Excel, Power 
Point e Internet. O curso tem a duração 
de quatro meses e podem se inscrever 
associados (as) e dependentes.

Inscrições na Avenida 7 de Setembro, 
Ladeira de São Bento, Ed. Executivo, 5º 
andar, sala 515, das 8 às 12 horas e das 
14 às 18 horas. Documentos necessários: 
RG, último contracheque mensal, 
carteira de sócio e uma foto 3X4. Os 
dependentes devem levar RG, foto e o 
último contracheque e a carteira de sócio 
do titular. Mais informações: (71) 3797-
1700 e (71) 3797-1704 ou e-mail: curso.
sintracom@terra.com.br.

EDIÇÃO DE ELÉTRICAS
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
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Energia Brasil: “Gata” 
apronta em Ribeira do Pombal

Os trabalhadores (as) 
da Energia Brasil estão 
passando o maior sufoco, 
em Ribeira de Pombal. A 
diferença do reajuste do 
salário, referente à data-base 
1º de setembro, ainda não 
foi paga; as horas extras não 
estão sendo depositadas; 
e os trabalhadores (as) só 
recebem o pagamento das 
férias quando retornam. 
Além disso, a empresa não 
pagou as horas extras devidas 
pelo trabalho no feriado de 17 de outubro, conforme a 
Cláusula 52, da CCT.

Desse jeito não dá pra continuar. O SINTRACOM-BA vai 
tomar todas as providências cabíveis.

Irecê: Trabalhador acidentado 
é demitido na Control

No início do mês de dezembro 
passado, o trabalhador de nome 
Cícero, da prestadora de serviços 
Control, no município de Irecê, estava 
trabalhando de carro, à noite, caiu num 
buraco e ainda sofreu ferimentos. 

O veículo teve perda total e 
a Control demitiu o trabalhador, 
alegando que ele destruiu um bem da 
empresa.

O SINTRACOM-BA tentou reverter, mas a empresa 
não atendeu e homologou na SRTE. O Sindicato ofereceu 
assistência jurídica, mas o trabalhador preferiu contratar um 
advogado para tratar da questão, por conta própria.

O Sindicato tem advogados, inclusive em plantões diários, 
em sua sede da Barroquinha, em Salvador, para atender aos 
trabalhadores (as). Para mais informações, ligue para (71) 
3496-6224

SEU DIREITO
Vá ao Sindicato e faça o cálculo das perdas do FGTS 

A Diretoria Jurídica do SINTRACOM-BA convoca os trabalhadores (as), 
que tenham carteira assinada a partir de 1999 até 2013, para comparecerem 
à sede, na Barroquinha, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, para 
fazer o cálculo da correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

Trabalhadores (as) da base do SINTRACOM-BA no interior podem 
procurar as Delegacias Sindicais das regiões: Alagoinhas, Cruz das Almas, 
Itaberaba, Irecê, Paulo Afonso, Poções, Senhor do Bonfim e Valença.

Quatro recentes decisões de tribunais federais são favoráveis aos 
trabalhadores (as) que pediram a recomposição das perdas do FGTS. Existe 
uma decisão no Supremo Tribunal de Justiça (STF), que recomenda que a 
correção não deve ser pela TR (Taxa de Referência), como está sendo 
corrigido, e sim pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Os trabalhadores (as) podem entrar na Justiça com uma ação coletiva, 
junto com o SINTRACOM-BA, para reivindicar a revisão dos saldos do 
FGTS. Todos (as) que estavam trabalhando e contribuindo nesse período, 
aposentados ou ainda na ativa. Faça valer o seu direito para buscar essa 
diferença.

Trabalhadores (as) da construção
estão em Campanha Salarial

Os trabalhadores (as) da construção 
civil estão em Campanha Salarial 2014. 
A data-base da categoria é 1º/01 e as 
negociações já estão em curso, com 
a direção do SINTRACOM-BA, a 
FETRACOM-BA e o sindicato patronal 
Sinduscon.

Além de reajuste salarial, os 
operários da construção reivindicam 
cesta básica para todos (as), 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 e 
30 dias de Contrato de Experiência, 
dentre outros.

Unida à direção do SINTRACOM-
BA, a categoria está na luta para 
conquistar a vitória! 


