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São quase três meses de 
negociação e os patrões (Sin-
duscon) continuam demonstran-
do má vontade na mesa de nego-
ciação. Tentam fazer chantagem, 
dizem que o mercado está ruim, 
ameaçam retirar direitos, como 
o aviso prévio indenizado e im-
plantar o banco de horas. Todo 
mundo sabe que as empresas 
estão lucrando muito, os preços 
dos imóveis estão nas alturas. E 
o trabalhador (a) precisa e deve 
ser valorizado, com uma contra-
partida.

Nosso prazo é dia 21/03, 
queremos uma proposta séria, 
um reajuste digno com ganho 
real sobre a infl ação do período 
(6,4%). Reivindicamos 14% de 
reajuste salarial, mas os patrões 
se mantêm intransigentes, com a 
proposta vergonhosa de 3%. As-
sim não dá!

O SINTRACOM-BA, a 
FETRACOM-BA e 19 sindicatos 
do interior estão dispostos a negociar e avançar. Mas, parece 
que os empresários querem empurrar os operários (as) para a 
greve, talvez para tentar dar uma desculpa aos compradores de 
imóveis, pelo atraso no prazo de entrega de suas obras.

Os trabalhadores (as) sabem que o melhor caminho é um 
acordo. Ninguém quer fazer greve porque gosta. Diante dessa 
falta de respeito patronal, não temos outra opção: Se a propos-
ta dos patrões não melhorar, a construção vai parar. 

Na assembleia desta sexta-feira, 21/03, às 18 horas, no 
Largo de São Bento, vamos decidir os rumos do movimento. A 
categoria está participando das mobilizações nos canteiros e nas 
ruas. Vamos dar a resposta que os patrões merecem.

SINTRACOM-BA luta para garantir conquistas

71 3496-6238

Com muita luta e determinação da Diretoria do                          
SINTRACOM-BA e dos trabalhadores (as) a categoria conquis-
tou e vai manter estas conquistas: aviso prévio indenizado, ali-
mentação, café da manhã, cesta básica, fardamento, ferramen-
tas, hora extra maior que a lei, o feriado do dia 19/03, Dia dos 
Trabalhadores (as) da Construção e outras conquistas.

Agora estamos na luta pelo aumento deste ano, salário      
digno, cesta básica para todos (as), independentemente da 
quantidade de trabalhadores (as) e outras melhorias.

Quem luta, conquista!

BASTA DE CHANTAGEM!
Se a proposta do patrão não melhorar, a construção vai parar

A Imprensa está fazendo 
a cobertura de nossa luta

 O presidente José Ribeiro, na manifestação 
na Av. Pinto de Aguiar, dia 17/03.

 Mobilização 
na empresa Atrim, 

Alagoinhas

Choveu, mas 
a assembleia 
lotou, 14/03
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Trabalhador nas ruas, patrão a culpa é sua!
Desde o mês de dezembro do ano passado, entre-

gamos ao patronato a pauta com as reivindicações dos 
trabalhadores (as). Nossa data-base é 1º. de janeiro e 
já estamos no final de março. Já tivemos onze reuniões 
de negociação com os patrões, as três últimas com a 
mediação da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego – SRTE. O impasse continua, os empresários 

não abrem a mão e não atendem às reivindicações da 
categoria.

A categoria está mobilizada e participando de mani-
festações nos canteiros e nas ruas. A sociedade precisa 
saber: Se o trabalhador (a) parar a construção, a culpa 
é dos patrões, que ganha milhões e não quer dar um 
reajuste de salário digno!  

Operários mobilizados nos canteiros Greenville e Park Tropical, e em passeata na AV. Paulo VI (abaixo, à esquerda)

Aguarde a edição especial que estamos preparando, sobre a confraternização do nosso feriado, dia 19/03.


