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LUTAR PRA AVANÇAR!

Participe das mobilizações nos canteiros
e das Assembleias no Largo S. Bento

A direção do SINTRACOM-BA convoca todos os
trabalhadores (as) para a próxima Assembleia Geral da
Campanha Salarial, no Largo de São Bento, dia 14/02
(sexta-feira), às 18 horas.
Vamos lotar aquela praça, tradicional quartel-general
dos operários da construção. A presença de cada um de
nós é importante. Vamos pressionar os patrões e mostrar
que a categoria está mobilizada. Chame os (as) colegas e
venha participar!
A última assembleia, realizada em 31/01, mostrou que
os trabalhadores (as) da construção estão com toda garra
pra lutar e conquistar um acordo que satisfaça a categoria.
O presidente, José Ribeiro, convocou a participação
maciça dos trabalhadores (as): “Vamos mostrar que a
Campanha Salarial está fortalecida”.

A categoria é forte e de luta!
Vamos botar pressão

Mobilizações-relâmpago: Quando o carro
de som do Sindicato chegar na porta do
canteiro, pare o serviço e venha participar!
Assembleia realizada no dia 31/01

Confira alguns canteiros visitados: São Conrado e
São Pedro, na Pituba / Paulo VI; CVL e JF, em Patamares
(estão fazendo terror e os trabalhadores (as) paralisaram,
revoltados); Edificações Itaigara; Costa Espanha (Barra);
obras no Morro do Gato e outras.

José Ribeiro fala,
ao lado de
Raimundo Brito.
Abaixo falam:
Everaldo Augusto
(vereador do PCdoB);
Aurino Pedreira
(presidente
da CTB-Bahia).

Não vamos permitir retrocesso e retirada de direitos!
O impasse continua na mesa de negociação, com a
direção do SINTRACOM-BA e da FETRACOM-BA
lutando em defesa dos trabalhadores (as). A representação
patronal (Sinduscon) continua oferecendo 2,5% de
reajuste e ameaça retirar direitos já conquistados.
Querem implantar banco de horas, aviso prévio
trabalhado (hoje é indenizado, conquista da direção classista
do SINTRACOM) e tentam interferir na representação
sindical dos trabalhadores (as). Não aceitamos, nem
vamos permitir retrocesso em nossos direitos.
Por isso é importante a presença de todos (as) nas
atividades dos canteiros e nas assembleias no Largo de
São Bento. Venha lutar junto com o SINTRACOM-BA.
Participe! Quem luta, conquista!
Leia mais na Página 2

Rádio Peão:
Colega morre
com descarga
elétrica. Pág. 2

www.sintracom.org.br – www.fetracom-ba.org.br – www.flemacon.org
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CAMPANHA SALARIAL 2014
Vamos lutar para manter nossos direitos e consquistar novas vitórias
* Queremos aumento real de
salário, acima da inflação que é
de
6,4%. Nossa reivindicação é
15%;
* Cesta básica sem limite de
número de trabalhadores (as) no
canteiro de obras;
* Limitar o Contrato de
Experiência em 30 dias;
* Manter o Aviso Prévio
indenizado é questão de honra;
* Adicional de risco de 30%,
com mais de 6 metros de altura na
fachada;
* 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;
* 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;
* SINTRACOM-BA quer que
seja regra a participação do Sindicato
no DDS – Diálogo Diário de
Segurança e nas reuniões da CIPA.

Rádio
Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
Operário da construção é vítima de descarga elétrica

EXPEDIENTE

Aconteceu na sexta-feira (24/01),
a primeira morte de um operário
da construção civil, em Salvador,
provocada por acidente de trabalho,
em 2014. Por volta das 10 horas,
o 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 diretor de Saúde e segurança
do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria da Construção (SintracomBA), Arilson Ferreira, esteve no local
e foi informado que o trabalhador
foi levado, já sem sinais vitais,
para o Hospital Jaar Andrade, em
Cajazeiras. A empresa providenciou
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o transporte.
Em 2013, o Sintracom-BA
registrou 132 acidentes de trabalho
na construção civil, com um total
de seis óbitos, no estado da Bahia.
Seis acidentes foram provocados
por eletricidade. Isso significa um
aumento de 33%, em relação ao
número de acidentes na construção,
em 2012, quando foram registrados
99.
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