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A Copa é do povo assim como
a greve é do trabalhador (a)

Copa, emoção, paixão pelo futebol. 
Estamos juntos torcendo pela vitória da 
Seleção. Vamos buscar a taça. O hexa 
será uma conquista do povo brasileiro.

Temos questões importantes para 
solucionar e lutamos por melhorias na 
Campanha Salarial, nas mobilizações nos 
canteiros, nas greves. E a CTB, central 
sindical à qual o SINTRACOM-BA é fi lia-
do, defi ne bem este momento: “Não tem 
contradição: Queremos Copa, Saúde e 
Educação”. 

Nós, trabalhadores (as) da cons-
trução, entendemos que a realização da 
Copa do Mundo no Brasil, trouxe melho-
rias para a categoria.

O emprego na construção civil bra-
sileira cresceu 1,65%, com mais 57,1 mil 
vagas no primeiro trimestre de 2014, em 
relação ao mesmo período de 2013.

Na Bahia, aumentou também o em-
prego na construção e diversas obras 
foram realizadas para receber a Copa, 
além da Arena Fonte Nova: infraestrutu-
ra turística, rotas de acesso, recuperação 
de casarões e monumentos históricos, 
iluminação, acessibilidade, mobilidade ur-
bana e outras.

Lembramos que, durante quase 

três décadas, os trabalhadores (as) da          
construção enfrentaram alta taxa de de-
semprego e a estagnação do setor da 
construção. Só a partir de 2003, com os 
governos Lula e Dilma, o setor da cons-
trução passou a crescer e continua em 
alta.

Programas como o Minha Casa, Mi-
nha Vida foram responsáveis por trans-
formar a região Nordeste, e a Bahia, no 
maior canteiro de obras do país, onde 
estão sendo construídas 1/3 das obras do 
programa, com mais de 343 mil residên-
cias, com investimentos de R$ 1,3 bilhão. 
No entanto, o SINTRACOM-BA reco-
nhece que os trabalhadores (as) conti-
nuam enfrentando sérias difi culdades 
com o desrespeito aos seus direitos, pe-
las empresas contratadas para as obras 
do Programa, e cobra do governo mais 
fi scalização na contratação desses presta-
dores de serviços.

Por tudo isso, nós, trabalhadores (as) 
da construção estamos juntos torcendo 
pela Seleção brasileira e pela manutenção 
e o avanço das políticas sociais.

Vamos lá Brasil, traga esta Copa pra 
nós!

A DIREÇÃO

Leia estas e outras notícias:
Elétricas: Paralisação na Elo – Pág. 2

Rádio Peão: Luta na Lec Lessa – Pág. 4

19º Campeonato de Futebol. 
Já estão abertas inscrições

Mais informações pelos telefones:
(71) 3797-1701 / 1702.

Paralisação na PDG
Mais de quatro mil operá-

rios da PDG, canteiro de obras 
do Condomínio Greenville, na 
Avenida Pinto de Aguiar, em 
Patamares, paralisaram as ativi-
dades, em 16/06, em protesto 
pelo atraso dos salários de 
maio, da cesta básica e do pa-
gamento das rescisões contra-
tuais. 

O SINTRACOM-BA foi pra 
cima, cobrou providências ime-
diatas da empresa e os operári-
os retornaram ao trabalho. 
A PDG se comprometeu em 
fazer os pagamentos das pen-
dências, o que foi feito até o 
dia 24/06. O SINTRACOM-BA 
está buscando solucionar ou-
tras questões com os emprei-
teiros. Estamos de olho.
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Dia do Trabalhador da Construção teve show com Edson Gomes
Ainda repercute o sucesso do 

show do “rei do reggae”, Edson 
Gomes, que o SINTRACOM-
BA promoveu no Dia dos Traba-
lhadores (as) da Construção, 19 de 
março, no Cais Dourado.

Na oportunidade, a Diretoria de 
Mulheres homenageou mulheres 
trabalhadoras, pela passagem do 
Dia Internacional da Mulher, em 8 
de março.

Deixamos de publicar a infor-

A LUTA NAS ELÉTRICAS
Operários (as) da Elo paralisam atividades solidários aos companheiros (as)

Revoltados contra a demis-
são, por justa causa, de dois traba-
lhadores cipistas, que têm garantia 
da estabilidade, e pelas advertências 
às trabalhadoras que, mesmo com 
mais de três anos de trabalho, foram 
penalizadas, por terem errado numa 
nota, cerca de 200 trabalhadores da 
empresa Elo (Avenida Gal Costa, 
em Pirajá), prestadora de serviços 
à concessionária de energia elétrica 
(Coelba), paralisaram as atividades 
no dia 09/06.

Eles também se queixam que a 
empresa só fornece um uniforme, 
quando deveria fornecer dois, não 

repõe adequadamente os equipa-
mentos de proteção individual (EPI) 
e falta grade de proteção nos veícu-
los.

mação antes, em decorrência das 
inúmeras atividades durante e após 
a greve.

Na foto: acima, trabalhadores 
(as) vibram com o show de Edson 
Gomes. Abaixo, a homenagem das 
mulheres operárias; Edson Gomes e 
o presidente do SINTRACOM-BA, 
José Ribeiro; e uma panorâmica do 
palco. Veja mais fotos no site do Sin-
dicato: 

www.sintracom.org.br.

Projeto proíbe desconto de 
falta por greve no transporte

PSDB, DEM, PPS e PSD tentam anular 
decreto de Dilma que institui PNPS

O senador Jorge Viana (PT-AC) apresentou projeto 
de lei que vai benefi ciar   diretamente   os    trabalhado-
res (as) da construção e das demais categorias. O proje-
to tem o objetivo de impedir que os patrões descontem 
as do salário do trabalhador (a) as faltas motivadas pela 
paralisação total do transporte público, que inviabilize o 
deslocamento até o local de trabalho (PLS 210/2014).

A proibição ao desconto das faltas na folha de paga-
mento não se aplicará quando o empregador oferecer 
alternativa de transporte, que possibilite   ao emprega-
do (a) chegar ao trabalho. A regra também não valerá 
para os empregados que habitualmente se desloquem 
com transporte particular.

Para que a proibição do desconto seja aplicada, é 
preciso que a paralisação tenha “caráter evidente e ma-
nifesto”, seja de conhecimento público e com divulgação 
por meios de comunicação.

O texto foi apresentado neste mês e será analisado 
pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em decisão 
terminativa.

Na primeira semana da Copa, os deputados 
do PSDB, DEM, PPS e PSD se uniram, em Bra-
sília, para tentar impedir a participação popular na 
formulação, monitoramento e gestão de políticas 
públicas.

Eles declararam na Câmara obstrução a todas 
as votações do plenário até que seja analisado o 
projeto PDC 1491/14, que anula os efeitos do de-
creto da presidenta Dilma Rousseff nº 8.243/14, 
que institui a Política Nacional de Participação Social 
(PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social 
(SNPS).

O projeto PNPS cria novos canais de comuni-
cação com os movimentos sociais e representantes 
da sociedade civil, e permite maior participação 
popular na defi nição das políticas públicas.

O SINTRACOM-BA e a CTB manifestam total 
apoio ao decreto da presidenta Dilma.

O SINTRACOM-BA cobrou da 
empresa uma solução e a garantia 
dos direitos dos    (as)   trabalhado-
res (as).  Solidários aos companhei-
ros (as), os operários decidiram 
manter a paralisação, enquanto a 
empresa não resolver esses proble-
mas, com a readmissão dos dois tra-
balhadores, a retirada das punições 
às traba-lhadoras e a solução das 
pendências.

Os trabalhadores (as) retornaram 
ao trabalho em 30/06. A Elo não deu 
solução e o SINTRACOM-BA levou 
a questão para o Ministério Público 
do Trabalho.
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18º Forró do Peão foi só alegria e animação!
O 18º Forró do Peão este ano          

aconteceu no dia do santo casa-
menteiro, Santo Antônio, em 13/06, no 
Cais Dourado. Mais uma vez, a direção 
do SINTRACOM-BA e a Comissão or-
ganizadora estão de parabéns. A festa 
foi só alegria e animação, com a partici-
pação dos trabalhadores (as).

Regado a amendoim e licor, o 18º 
Forró do Peão teve a participação 
animada dos trabalhadores (as), com 
atrações de primeira linha puxando o 
arrasta-pé: bandas Melaço de Cana, 
Colher de Pau, Xote Mania e Tripolar, 
no palco principal, e o forró pé-de-ser-
ra de Zé de André, puxando o fole no 
coreto.

O presidente do SINTRACOM-BA, 
José Ribeiro, saudou os trabalhadores 
(as) e conclamou a todos os presentes 
que aproveitassem para se divertir. Es-
tiveram presentes prestigiando nosso 
forró a vereadora Aladilce (PCdoB), 
representantes do deputado Federal 
Daniel Almeida (Conceição Dias), e do 
vereador Everado Augusto (PCdoB), 

No próximo ano tem mais.

além de dirigentes dos Sindicatos dos 
Comerciários, Metalúrgicos, Bancários 
e Sintercoba, dentre outros. 

Também nos honrou com sua 
presença, o companheiro do ramo 

da    construção e locutor da Piatã FM,         
Eraldo.

Confira nas fotos os melhores mo-
mentos do 18º Forró do Peão.

Banda Melaço de Cana Banda Colher de Pau José Ribeiro com integrantes
 da banda Colher de Pau

Banda Xotemania
Vereadora Aladilce (azul), com os diretores 
Luís Belon (1), José Ribeiro (2), Edson Souza 
(3), a representante do deputado federal 
Daniel Almeida (4) e integrantes da banda e 

da produção do evento

Banda Tripolar Animação foi geral
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PNE é aprovado na Câmara: 10% do PIB para Educação

A Câmara dos Deputados apro-
vou, em Brasília, o Plano Nacional 
de Educação (PNE), com 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) para a 
Educação. O texto agora segue para 
sanção presidencial.

O PNE estabelece 20 metas a 
serem cumpridas nos próximos dez 
anos: erradicação do analfabetismo; 
aumento de vagas em creches, no 
ensino médio, no ensino profi ssio-
nalizante e nas universidades públi-
cas; universalização do atendimento 
escolar para crianças de 4 a 5 anos; e 
oferta de ensino em tempo integral 
para, pelo menos, 25% dos alunos 
da educação básica.

Até 2024, os investimentos atin-

girão o equivalente a 10% do 
PIB ao ano, quase o dobro do 
praticado atualmente (5,3%). Os 
deputados da bancada do PCdoB 
defenderam 10% do PIB exclusi-
vamente para a educação pública, 
mas consideraram o PNE um 
avanço. 

Pelo texto aprovado, os re-
cursos previstos no PNE também 
poderão ser utilizados no Pro-
grama Universidade para Todos 
(ProUni), que dá isenção fi scal a 
escolas e faculdades privadas que 
concedem bolsas de estudo; bem 
como no Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) e no Ciência Sem 
Fronteiras. 

Assédio na GDK
Trabalhadores (as) demitidos da 

empresa GDK, obra 300, bairro de 
Águas Claras, denunciam que um 
encarregado está submetendo-os  a  
humilhações e assédio moral, e inclu-
sive não permite que eles entrem na 
área da empresa. 

Os que continuam trabalhando, 
também se queixam das humi-
lhações constantes e quem reclama 
ou denuncia ao Sindicato, é demitido. 
O SINTRACOM-BA vai tomar as 
providências cabíveis.

Lec Lessa: salários
atrasados desde março
O SINTRACOM-BA está na luta em 

defesa dos direitos de 350 operários, 
que estão desde março sem receber 
salários da Lec Lessa Engª e Consultoria, 
nas obras de escolas técnicas do IFBa-
hiano, em Itaberaba, Xique-Xique, Ala-
goinhas e Irecê, e do Campus da UFBA, 
em Ondina, Salvador.

Desde o início de maio, quando os 
trabalhadores (as) fi zeram uma mani-
festação, em frente ao IFBahiano, no 
Imbuí, a direção do Sindicato tem par-
ticipado de reuniões  na SRTE buscando 
um acordo, para que os direitos dos 
traba-lhadores (as) sejam respeitados.

Dia 03/06, a Lessa pagou saldos de 
salários de março, quinzena de abril e 
multa rescisória do FGTS, dos operários 
de Itaberaba. Em 05/06, o IFBahiano 
se dispôs a pagar a rescisão aos traba-
lhadores; e a Lessa se comprometeu a 
pagar uma quinzena de salários atrasa-

Acidente do trabalho 
Em 31/05, o operário Celso 

Santos Bispo, 26 anos, da empresa 
Control, terceirizada da Coelba, 
retirava a fi ação de um poste, no 
município de Candeal, quando a 
estrutura de concreto, danifi cada 
pela ferrugem, partiu e ele caiu 
junto, tendo morte instantânea.

Casado, dois fi lhos, o traba-
lhador era natural de Propriá (Ser-
gipe) e morava no município de 
Santaluz.

Rádio Peão

Veja as lutas do seu Sindicato

dos e multa do FGTS, aos operários 
de Alagoinhas, Xique-Xique e UFBA, 
que não acionaram a Justiça do Tra-
balho.

Para que os operários (as) possam 
receber FGTS e seguro desemprego, 
o Sindicato se comprometeu a fazer, 
excepcionalmente, com as devidas 
ressalvas, as homologações das re-
scisões, dos que apresentarem os 
exames médicos demissionais.

%
PNE


