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CHEGOU A HORA DA ONÇA BEBER ÁGUA!
Venha pra luta! Assembleia será decisiva:

Dia 14/03 (sexta), 18h, Largo S. Bento
A direção do SINTRACOM-BA convoca 

toda a categoria para a Assembleia decisiva, dia 
14/03 (sexta-feira), às 18:00h, no Largo de São 
Bento. Transferimos a data (seria dia 7), pois 
o patronato ficou de apresentar uma contra-
proposta.

Chegou a hora de fortalecer a Campanha 
Salarial 2014 e intensificar a luta por aumento 
real de salário, acima da inflação do período, 
que é 6,4%. O presidente do SINTRACOM-
BA, José Ribeiro, avisa que, se os patrões não 
apresentarem uma proposta digna para nossas 
reivindicações, podemos colocar em votação 
na assembleia a possibilidade de declarar “Es-
tado de Greve”.

A hora é esta. Vamos mostrar aos patrões 
que a categoria está unida e organizada. 
Podemos aprovar uma boa proposta; ou re-
cusar, se não for melhoria para a categoria.

Nas mobilizações nos canteiros, os ope-
rários (as) têm demonstrado disposição pra 
lutar. Na última assembleia (21/02), lideranças 
importantes estiveram presentes: Edson Cruz, 
presidente da FETRACOM, falou sobre a mo-
bilização nos Sindicatos do interior; o verea-
dor Everaldo Augusto (PCdoB) e o diretor da 
CTB nacional, Pascoal Carneiro, reafirmaram o 
apoio à nossa Campanha Salarial.

Se o impasse continuar e não houver avan-
ço nas negociações, não está descartada uma 
greve geral, por tempo indeterminado. Por 
isso, é importante a presença de cada um de 
nós. Participe, pois a vitória será de todos (as).

Quem luta, conquista!

Perseguição e assédio nos canteiros
Na assembleia passada (21/02), José 

Ribeiro falou sobre a luta na obra Edi-
ficações Itaigara, do Consórcio OAS / 
Odebrecht. A direção do SINTRACOM-
BA visitou o canteiro e trabalhadores (as) 
denunciaram clima de terror, assédio e 
perseguições.

Em reunião com representantes da 
empresa, o SINTRACOM-BA cobrou 
solução e ficou definido em ata que: seria 
retirada a presença de um vigia nos sani-

71 3496-6238

Assembleias estão lotadas
Presidente, José Ribeiro: 

“Assembleia 
será decisiva”

tários da obra; que não seria mais realiza-
da a distribuição de fichas para posterior 
registro dos cartões de ponto; seria for-
necido o café da manhã aos funcionários 
da Artemp; quanto à cesta básica, iria 
verificar se estava irregular; foi revogada 
a demissão por justa causa de dois tra-
balhadores. O SINTRACOM-BA está de 
olho para que tudo seja cumprido.

Leia mais sobre a Campanha Salarial 
na página 2.

– Mobilização no canteiro do Itaigara, com 
participação de Everaldo Augusto

Podemos aprovar Estado de Greve
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Confi ra o que está sendo discutido nas reuniões de negociação

As duas últimas reuniões de negociação 
aconteceram nos dias 20 e 25/02,  com 
a participação do SINTRACOM-BA, da 
FETRACOM-BA e os Sindicatos do interior 
fi liados à Federação, representando os tra-
balhadores (as), e o patronato representado 
pelo Sinduscon.

O impasse continua. O patronato alter-
ou a proposta de reajuste salarial para 3%, 
e os trabalhadores (as) propuseram reajuste 
geral de 14%, defendendo o ganho real, 
em cima da infl ação do período, que foi de 
6,4%.

Os trabalhadores (as) defenderam a 
inclusão de novos pisos para Alpinista de 
Fachada e Rejuntador (a), fi xados em R$ 
1.100,00, que seria intermediário entre 
o piso de Operário Qualifi cado e o de 
Ajudante Prático, mas o patronato não con-
corda.

Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

A representação dos trabalhadores (as) 
defendeu também que os cadastristas (Em-
basa) sejam reconhecidos como Operários 
Qualifi cados e seja retirada a tabela alterna-
tiva para os contratos anteriores a 2010.

Para atender às recomendações de 
saúde pública, os trabalhadores (as) defen-
dem que na cláusula de abono de faltas, 
sejam incluídos expressamente os exames 
de próstata e ginecológico contra o câncer.

A bancada laboral esclarece que a cláu-
sula referente ao feriado no Dia do Empre-
gado na Construção Civil e Manutenção 
Industrial (19 de Março), deve benefi ciar 
todos os trabalhadores (as) alcançados pela 
Convenção Coletiva de Trabalho.

Os patrões querem ainda inserir a jor-
nada especial de 12 X 36 com intervalo para 
refeição para a função de vigia. A represen-
tação dos trabalhadores (as) esclarece que 

essa negociação pode ser feita por empresa, 
conforme já está estabelecido na CCT.

Para tentar uma solução ao impasse nas 
negociações, os representantes dos traba-
lhadores (as) admitiram a manutenção das 
cláusulas: adiantamento e pagamento de 
salário; insalubridade e periculosidade; ano-
tação na carteira profi ssional; estabilidade da 
gestante; Cipa; e atestados médicos; e retira 
as discussões sobre: amianto; comunicação 
de registro de obras e contratos; comissão 
de trabalhadores (as) no local de trabalho.

Uma nova reunião entre os represen-
tantes dos trabalhadores (as) e dos em-
presários acontece no dia 12/03. E o re-
sultado será apresentado aos trabalhadores 
(as) na próxima assembleia, no dia 14/03, às 
18 horas, no Largo de São Bento. Participe!

A empresa RCA Construções, 
responsável por construir uma facul-
dade, na Pituba, está descumprindo 
a Convenção Coletiva de Trabalho. 
Os trabalhadores (as) não recebem 
a quinzena no prazo estabelecido (a 
CCT que determina que deve ser 
até dia 20).

A direção do SINTRACOM-BA 
cobrou uma solução. Desse jeito, 
não pode fi car! Estamos de olho, se 
não honrarem o compromisso, va-

mos denunciar à SRTE e ao Ministé-
rio Público do Trabalho e Emprego 
(MPT).

RCA desrespeita direitos dos trabalhadores (as) Confraternização: 
19 de Março

Companheiros (as), venham 
participar da confraternização que 
o SINTRACOM-BA preparou para 
19 de março, Dia do Trabalhador 
da Construção, feriado da categoria, 
conquistado com a luta da direção 
classista do SINTRACOM-BA.

A festa será no Cais Dourado, 
a partir das 08:30h, com show de 
Edson Gomes, Os Íntimos e Jorge 
Suingue. Participe!

 


