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CAMPANHA SALARIAL 2014
A luta do SINTRACOM-BA nas regiões Oeste e Sudoeste

71 3496-6238

Vá ao Sindicato e saiba
como recuperar as perdas
do FGTS na Justiça. Pág. 2

No dia 22/01, a direção do 
SINTRACOM-BA participou, no 
município de Caetité, de reunião de 
negociação da Campanha Salarial 2014, 
dos trabalhadores (as) das cerâmicas e 
olarias para construção nas regiões Oeste 
e Sudoeste da Bahia, juntamente com a 
FETRACOM-BA e demais Sindicatos do 
interior, e a representação patronal, o 
Sindiceso.

A data-base da categoria é 1º 
de fevereiro. Os trabalhadores (as) 
reivindicam 15% de reajuste, mas para 
fechar o acordo propõem 10,04%,  cesta 
básica para todos (as), café da manhã, 
jornada de trabalho de segunda a sexta, 
com a compensação de quatro horas na 
semana, hora extra de 70% aos sábados 
e insalubridade para enfornadores e 
queimadores. Os patrões oferecem 
apenas 2,5%, e nós não aceitamos!

Estamos na luta junto com o 
SINTRACOM-BA para conquistar a 
vitória!

EDIÇÃO DE CERÂMICAS E OLARIAS

MOBILIZAR PARA AVANÇAR
Nas regiões: RMS, Paulo Afonso, Baixo Sul, Sr. do Bonfim, Recôncavo,  Chapada

A Campanha Salarial 2014 também 
está em curso nas cerâmicas e olarias 
da Região Metropolitana de Salvador e 
nos municípios de Paulo Afonso, Baixo 

Sul, Senhor do Bonfim, Recôncavo e 
Chapada Diamantina.

A pauta de reivindicações foi entregue 
ao sindicato patronal Sindicer, mas ainda 

não houve reuniões de negociação. A 
categoria reivindica 15% de reajuste, 
para começar a discussão, aumento 
do anuênio, reajuste da cesta básica e 
melhoria do piso salarial.

O SINTRACOM-BA está 
mobilizando nas bases, juntamente com 
a FETRACOM-BA e os Sindicatos filiados.

Denúncia: Cerâmicas de Maracás desrespeitam direitos
O SINTRACOM-BA faz um roteiro 

constante, nas regiões de sua base, para 
fiscalizar se as cerâmicas e olarias para 
construção estão respeitando os direitos 
dos trabalhadores (as).

Em visita às cerâmicas da região de 
Maracás, a direção do SINTRACOM-
BA constatou inúmeras irregularidades e 
total descaso com os trabalhadores.

Isso acontece nas cerâmicas Maracás, 
Quincas, Planalto da Serra, Cruzeiro e 
Santo Antônio. Todas estão sem cumprir 

a Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT). 

Os trabalhadores (as) estão 
sem carteira assinada, sem receber 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI), sem cesta básica ou café da manhã 
e almoço, e uma área de vivência 
inapropriada.

O SINTRACOM-BA está de olho e 
vai tomar as providências cabíveis, em 
defesa dos interesses da categoria.

Leia mais denúncias em Rádio Peão, 
na página 2.
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
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Cruz das Almas: Simol 
desrespeita direitos

A direção do SINTRACOM-BA 
esteve com os trabalhadores (as) da 
Cerâmica Simol, na área Pumba II, 
no município de Cruz das Almas, e 
constatou a forma desumana com que 
estão sendo tratados.

Os trabalhadores (as) recebem 
salários abaixo do piso salarial 
estabelecido pela Convenção Coletiva, 
não recebem almoço nem cesta básica, 
as horas extras não são pagas, há desvio 
de função e o local não possui área de 
vivência.

O SINTRACOM-BA está tomando 
as devidas providências, para acabar 
com essa exploração.

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, ou nas 
Delegacias Sindicais 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.

Irregularidades na 
Cerâmica São Felipe

A direção do Sindicato esteve no 

município de São Felipe e visitou a 

Cerâmica São Felipe, onde se deparou 

com os operários (as) trabalhando com 

inúmeras irregularidades: não têm 

carteira assinada, não recebem café da 

manhã e almoço, não há equiparação 

salarial e falta área de vivência.

Desse jeito, não dá! O 

SINTRACOM-BA está agindo para dar 

um fim a essas irregularidades.

Sr. do Bonfim: Cerâmica 
Santana não pagou 13º

A diretoria do SINTRACOM-BA 
foi até a região de Senhor do Bonfim, 
município de Filadélfia e, em visita 
à Cerâmica Santana, encontrou os 
trabalhadores (as) em situação irregular. 
Estamos fechando esta edição no final 
do mês de janeiro e, até então o 13° 
salário ainda não foi pago aos operários 
(as).

Encontramos todos os operários 
(as) trabalhando sem fardamento, não 
recebem EPI e os salários estão sempre 
atrasados.

O SINTRACOM-BA está na luta em 
defesa dos direitos dos trabalhadores 
(as) e já está tomando providências 
junto à Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego (SRTE).
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