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A greve continua cada dia mais forte! A categoria 
está unida com o SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
BA, e na primeira semana, paramos mais de 95% dos 
canteiros de obras, em todo o estado. Em Salvador, 
cerca de 38 mil operários (as) cruzaram os braços. 
Estamos caminhando para 100% de adesão.

Os patrões continuam tratando a negociação com 
indiferença. Usam a mídia para divulgar que estão 
abertos para negociar. Mas a demora em reiniciar as 
negociações, demonstra o contrário: os empresários 
tratam com descaso a categoria e também os com-
pradores de imóveis.

Vamos seguir com a greve. Não tem patrão, não 
tem chefia, não tem peru, não tem pressão. Quem 
manda na greve são os operários (as) da construção. 
E nós só vamos retornar ao trabalho, se nossas reivin-
dicações forem atendidas.

Venha pra luta! Participe das mobilizações nos 
canteiros, passeatas e manifestações. Quem luta, 
conquista!

A GREVE CONTINUA
PATRÃO A CULPA É SUA

Passeata do Campo Grande até 
o Largo de São Bento (25/03)S e x t a - f e i r a 

(28/03), às 14h, 
vamos todos (as) 
participar da as-
sembleia geral, 
no Largo de São 
Bento, para de-
cidir os rumos do 

movimento.

A GREVE CONTINUA
PATRÃO A CULPA É SUA
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Nosso movimento é legítimo:

Por salário, direitos e melhorias!
Ninguém faz greve 

porque gosta. Os ope-
rários da construção es-
tão na luta para obter 
melhorias econômicas 
e sociais. Apresentamos 
na SRTE uma proposta 
conjunta,    com     o 
SINTRACOM-BA, a 
FETRACOM-BA (repre-
sentando 19 sindicatos 
filiados no interior), o 
SINDITICCC (Camaçari) 
e o SITICCAN (Can-
deias).

Reivindicamos 10% 
de reajuste salarial e nos 
demais itens econômi-
cos; acréscimo de  R$ 40 
na cesta básica para todos 
os trabalhadores (atual-
mente o benefício é só 
para canteiros que   atin-
girem mais de 100 tra-
balhadores); correção do 
piso salarial do cadastrista 
(tabela da Embasa); con-
trato de experiência de 
30 dias; e a manutenção 
do aviso prévio indeni-
zado, que é uma questão 
de honra para nós.

Os patrões não 
abrem a mão e propõem 
5,56%, aviso prévio tra-
balhado e contrato de 
experiência de 90 dias, 
que permite a con-
tratação e demissão com 
três meses e vem sendo 
utilizado por diversas 
empresas como forma 
de fraudar a legislação e 
não pagar os direitos dos 
trabalhadores (as).

Manifestação passa pela Avenida Sete e faz uma parada na porta da SRTE

Vereador Everaldo Augusto 
(PCdoB) apoia 

a luta, ao lado 
de José Ribeiro

A Imprensa está fazendo a cobertura da greve

NOTA PÚBLICA
O Sindicato dos Trabalhadores na Indús-

tria da Construção e da Madeira no Estado da                       
Bahia    (SINTRACOM-BA)  e  a Federação dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção e da 
Madeira no Estado da Bahia (FETRACOM-BA) se 
manifestam veementemente contra as declarações 
do Sr. Ricardo Maurício Soares, Superintendente do 
Procon, que em entrevista à Rádio Band News, em 
24/03/2014, sugeriu a contratação de mão de obra 
temporária pelas empresas, para o cumprimento 
do prazo de entrega das obras em andamento, 
representando total desrespeito aos trabalhadores 
e trabalhadoras, que exercem seu legítimo direito 
de greve.

Lembramos que os trabalhadores (as) estão 
reivindicando justamente melhorias das condições 
de trabalho e lutando contra a precarização da mão 
de obra.

E é muito grave, quando um dirigente de um 
órgão, como o Procon, vem a público aconselhar 
uma das irregularidades que as empresas praticam 
constantemente, nos locais de trabalho.

Salvador, 24 de Março de 2014. 
José Ribeiro Lima, Presidente do SINTRACOM-BA 
Edson Cruz, Presidente da FETRACOM-BA

Mulheres na luta: diretoras 
Ednalva Bispo e Lúcia Maia

A greve no interior: 
Manifestação em Alagoinhas

Interior está parado: Feira de Santana, Guanambi, 
Vitória da Conquista, Juazeiro, Cruz das Almas, Alagoi-
nhas, Irecê, Santo Antonio de Jesus, Serrinha, Brumado, 
municípios da base do SINTRACOM e demais no estado.


