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CAMPANHA SALARIAL 2014 / 2015
Todos (as) juntos na luta por salário digno e melhorias

Foi dada a largada na Campanha 
Salarial 2014/2015 dos trabalhadores 
(as) das prestadoras de serviços à 
concessionária de energia elétrica 
(Coelba). 

O SINTRACOM-BA e a FETRA-
COM-BA estão realizando Seminári-
os de Planejamento da Campanha Sa-
larial em todo o estado, para discutir e 
elaborar uma pauta de reivindicações, 
que atenda aos anseios da categoria. 
A data base é 1º/09.

No dia 12/07, aconteceu o 
primeiro  Seminário,    no auditório  
do   SINTRACOM-BA, em Salvador. 

71 3496-6238

Com os trabalhadores (as) presentes, 
debatemos sobre a conjuntura 
econômica do estado e do país. Foi 
sugerida a proposta de reajuste sala-
rial de 15% e uma cesta básica  de   
R$ 155.

Os debates também vão aconte-
cer nos Seminários do interior. O ob-
jetivo é construir uma pauta unificada 
no estado, para apresentar ao patro-
nato. Confira a programação abaixo.

Vamos lutar unidos com o            
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
BA, por salário digno, saúde e segu-
rança, contra o assédio moral, pelo 

EDIÇÃO ELÉTRICAS

fim dos acidentes do trabalho e outras 
melhorias econômicas e sociais.

Venha pra luta. Vale lembrar que 
quem luta, conquista!

Seminários no Interior
26/07 – Feira de Santana – Hotel 

Acalanto – 9 às 17h – Trabalhadores 
(as) das regiões de Paulo Afonso, Sisal, 
Senhor do Bonfim, Juazeiro, Serrinha, 
Santo Antonio de Jesus e Recôncavo;

1º/08 – Itabuna – Sindicato dos 
Comerciários – 08:30h às 17h - 

Trabalhadores (as) das regiões Sul e 
Baixo Sul;

09/08 – Bom Jesus da Lapa – Ho-
tel Pirâmide – 9 às 17 horas – Tra-
balhadores (as) do Sudeste e Centro 
Oeste, Vitória da Conquista, Gua-
nambi, Barreiras e região.

Cursos de Informática gratuitos
Trabalhadores (as) e seus dependentes, podem se ma-

tricular nos cursos gratuitos de Informática, oferecidos pelo 
SINTRACOM-BA: Inclusão digital (básico) e Excel (básico e 
avançado). Nos turnos matutino, vespertino e noturno.

A Diretoria de Formação informa que as inscrições são 
presenciais, na Avenida Sete, Ladeira de São Bento, Edifício 
Executivo, 5º andar, sala 515. Documentos necessários: RG 
e o último contracheque. Mais informações pelo telefone: 
(71) 3797-1704 ou pelo email: curso.informatica@terra.
com.br. 

Acidentes do trabalho em
Irecê, Candeal e Alagoinhas:
Dois colegas mortos - Pág. 2

Seminário de Planejamento: 
foram discutidas propostas para a pauta

Demissões e punições injustas,
revolta, paralisação: A luta na Elo

continua no MPT. Pág. 2

19º Campeonato de Futebol
Atenção: Até o dia 04/08, estão aber-

tas as inscrições para o 19º Campeonato 
de Futebol de Campo do SINTRACOM-BA. 
Inscreva sua equipe. Para mais infor-
mações, ligue (71) 3797-1701 / 1702.
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Acidentes do trabalho: Dois colegas mortos e dois feridos

Operários revoltados na Elo: SINTRACOM denunciou ao MPT
Revoltados com diversas irregularidades, contra 

a demissão, por justa causa, de dois trabalhadores 
cipistas, que têm garantia da estabilidade, e punição 
com advertências às trabalhadoras que, mesmo 
com mais de três anos de trabalho, foram penaliza-
das por erro numa nota, cerca de 200 trabalhadores 
da prestadora de serviços Elo (Avenida Gal Costa, 
em Pirajá, Salvador), paralisaram as atividades em 
09/06.

Sem solução para os conflitos, os trabalhadores 
(as) retornaram no dia 30/06, depois que o caso 
foi denunciado pelo SINTRACOM-BA ao Ministério 
Público do Trabalho, que já chamou a Coelba para 
discutir a questão. 

Depois que a questão foi denunciada ao MPT, a 
Elo começou a solucionar alguns pontos, como o 
exame periódico, a reposição de uniformes, EPI e 
ferramentas e a NR 35, que trata do treinamento 
para o trabalho em altura.

A Elo não aceita que o SINTRACOM-BA acom-
panhe o curso da NR 35, querem que só os cipistas 
acompanhem. 

O SINTRACOM-BA exige que a Coelba assu-

Três acidentes de trabalho nas elétricas, nos meses 
de maio e junho, fizeram mais quatro vítimas: dois 
colegas morreram e dois ficaram feridos gravemente.

Em 04/05, município de Barro Alto, região de 
Irecê, dois operários da Control foram atingidos por 
uma descarga elétrica, em serviço. 

Dario Inácio dos Santos Filho, 41 anos, eletricista 
de instalações, recebeu a descarga, caiu e fraturou o 
fêmur. Atendido no Hospital de Irecê, foi transferido 
para uma clínica particular, onde se submeteu à cirur-
gia.

Seu colega, o armazenista Márcio Gomes de      
Oliveira, 34 anos, tentou socorrê-lo, levou o choque, 
sofreu queimaduras de terceiro grau e teve que am-
putar a mão. Está internado no Centro de Queima-
dos do HGE, em Salvador.

Em 31/05, Celso Santos Bispo, 26 anos, outro  
operário da Control, retirava a fiação de um poste, 
no município de Candeal (base do SINTRACOM-
BA), quando a estrutura de concreto, afetada por fer-
rugem, partiu e caiu, levando junto o operário, que 
teve morte instantânea. Natural de Propriá (Sergipe), 
residia em Santa Luz, deixa viúva e dois filhos.

Em 12/06, Cleisson Santos Conceição, 27 anos, 
eletricista da JF Steel, executava um serviço num 
poste, em Alagoinhas, e sofreu uma descarga elétrica, 
caindo de uma altura de cerca de sete metros. Foi so-
corrido por um colega e atendido no Hospital Dantas 
Bião, onde foi encaminhado para cirurgia. Não resis-
tiu e veio a óbito na madrugada de 13/06. Deixa viúva 
e uma filha.

Pagamento do PIS - Abono e Rendimentos

Exercício 2014 / 2015

Nascidos em Recebem partir de Data Limite

Julho 15 / 07 / 2014

30/06/2015

Agosto 22 / 07 / 2014

Setembro 31 / 07 / 2014

Outubro 14 / 08 / 2014

Novembro 21 / 08 / 2014

Dezembro 28 / 08 / 2014

Janeiro 16 / 09 / 2014

Fevereiro 23 / 09 / 2014

Março 30 / 09 / 2014

Abril 14 / 10 / 2014

Maio 21 / 10 / 2014

Junho 31 / 10 / 2014

O crédito em conta será realizado da seguinte forma:

Nascidos em julho, agosto e setembro a partir de 15/07/2014;

Nascidos em outubro, novembro e dezembro a partir de

14/08/2014;

Nascidos em janeiro, fevereiro e março a partir de 16/09/2014;

Nascidos em abril, maio e junho a partir de 14/10/2014.

ma a responsabilidade e solucione a questão com a 
terceirizada, sua contratada. E quer que os direitos 
dos trabalhadores (as) sejam respeitados. A questão 
continua em discussão no MPT.

 Mobilização dos
 operários na Elo


