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CAMPANHA SALARIAL DAS ELÉTRICAS 2014/2015
A Campanha Salarial 2014/2015 

das empresas prestadoras de serviços 
à concessionária de energia elé-
trica (Coelba) está em curso. O                
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
BA realizaram os seminários de 
planejamento na capital e interior, dis-
cutiram e construíram, junto com os 
trabalhadores (as) que participaram, 
uma pauta de reivindicações. 

A data-base é 1º/09. A categoria 
reivindica reajuste salarial de 15% e 
cesta básica de R$ 155,00. A pauta já 

71 3496-6238

foi entregue ao patronato e já foram 
realizadas duas reuniões de nego-
ciação.

Precisamos intensificar a luta e mo-
bilizar nos canteiros para pressionar as 
empresas. Vamos lutar unidos com o 
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
BA, por salário digno, saúde e segu-
rança, contra o assédio moral, pelo 
fim dos acidentes do trabalho e outras 
melhorias econômicas e sociais.

Venha pra luta. Lembre que quem 
luta, conquista.

EDIÇÃO ELÉTRICAS

Sindicalistas das seis maiores centrais apoiam Dilma
Sindicalistas das seis mais impor-

tantes centrais sindicais do Brasil, 
CTB (à qual o SINTRACOM-BA é 
filiado), CUT, UGT, NCTS, CSB e o 
secretário-geral da Força Sindical se-
laram apoio à candidatura de Dilma 
Rousseff, em um ato promovido na 
noite de 7 de agosto, no Ginásio da 
Portuguesa, em São Paulo.

Ao lado do ex-presidente Lula 
e do ministro da Casa Civil, Aloizio 
Mercadante, os presidentes das cen-
trais reafirmaram, para a plateia lo-
tada por milhares de trabalhadores e 
trabalhadoras de diversos estados, a 
disposição de luta em defesa da re-
eleição da presidente Dilma, que re-
presenta o avanço para o país.

O presidente da CTB, o baiano 
Adilson Araújo, declarou que “não 
vamos permitir o retrocesso no Bra-
sil. Não queremos retorno ao pas-
sado do reajuste salarial congelado e 
da negociação com os trabalhadores 
tratados na base da borrachada da 
Polícia Militar e da Tropa de Choque.  
Não temos dúvida de que estamos 
no caminho correto com a presidenta 
Dilma”.

Adilson Araújo lembrou que as 
medidas acertadas tomadas pelo    
governo foram fundamentais para 
manter o país no eixo. “Enquanto  o 
mundo se acabava em crise, o Brasil 
gerava emprego. Por isso os traba-
lhadores estão com Dilma”, ressaltou.

Dilma recebeu apoio de dirigentes 
da CTB, CUT, UGT, NCTS, CSB e Força

Oportunidade: Curso de Inclusão Digital (Informática Básica) 
Atenção trabalhadores (as) das elétricas. O SINTRACOM-BA informa que 

estão abertas as matrículas para o Curso de Inclusão Digital (Informática Básica, 
com Windows, Word, Excel, Power Point e Internet). O curso é gratuito e as 
vagas são limitadas.

Horários: Segundas e quartas, das 18:00h às 20:00h (apenas para sócios); às 
terças e quintas, das 16:00h às 18:00h (sócios e dependentes).

Inscrições: Avenida 7 de Setembro (Ladeira de São Bento), Edifício Execu-
tivo, 5° andar, sala 515. Documentos necessários: Sócio - Carteira do Sindicato, 
último contracheque, RG, Foto 3x4; Dependentes: Carteira do Sindicato (do 
Titular), último contracheque (do Titular), RG, Foto 3x4, ser maior de 16 anos.

SINTRACOM-BA pede ao MPT
apuração sobre a ocorrência de

vários acidentes de trabalho na 
Control.  Leia mais na página 2.

Querem retirar direitos 
dos trabalhadores (as). 

Diga NÃO ao PL 4330. Página 2
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Classificação Brasileira de Ocupação (CBO)

SINTRACOM-BA pede ao MPT apuração de acidentes na Control
No Jornal nº 616 publicamos esta 

matéria, mas houve troca de infor-
mações. Por isso, republicamos nes-
ta edição, corrigida e atualizada.

O SINTRACOM-BA encami-
nhou ofício ao Ministério Público do 
Trabalho e solicitou a apuração do 
caso, sobre a ocorrência de vários 
acidentes na mesma empresa, a 
Control.

Em 04/05, no município de Barro 
Alto, região de Irecê, dois operári-
os da Control foram atingidos por 
descarga elétrica, em serviço. Márcio 
Gomes, 34 anos, ajudante comum, 
ficou preso na linha de alta tensão e 

sofreu queimaduras de 3º grau. Foi 
atendido no Hospital Geral do Es-
tado (Salvador), submetido à cirurgia 
e teve amputado o antebraço.

Seu colega, Dario Inácio dos San-
tos Filho, 41 anos, eletricista de ins-
talações, foi socorrê-lo e recebeu a 
descarga, caiu e fraturou o fêmur. 
Foi atendido no Hospital de Irecê e 
transferido para uma clínica particu-
lar, onde se submeteu à cirurgia.

No preenchimento da CAT (Co-
municação de Acidente do Trabalho) 
a empresa inseriu erradamente a 
função de Márcio como armazenis-
ta, quando na CTPS consta a função 

de ajudante comum. Veja na tabela 
abaixo o que diz a Classificação Bra-
sileira de Ocupação do Ministério do 
Trabalho, sobre as duas funções.

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

4141-10 – Armazenista – Auxiliar de armazenamento, Auxiliar de Depósito, Fiel de Depósito, Operador de 
Movimentação e Armazenagem de Cargas, Sileiro. 

7156-15 – Eletricista de Instalações - Ajudante de Eletricista, Eletricista Auxiliar, Eletricista de Instalações (ilu-
minação a gás neon), Eletricista de Instalações (semáforos), Eletricista de Instalações Elétricas de Minas, Eletricista de 
Instalações Industriais, Eletricista de Planejamento de Instalações Elétricas, Instalador de Antenas de Televisão. 

Estamos na luta contra o PL 4330
Atenção, trabalhadores (as) das 

elétricas. Precisamos nos mobilizar 
contra o Projeto de Lei 4330, que 
precariza a prestação de serviços 
terceirizados. Vamos nos unir com 
o SINTRACOM-BA, a FETRACOM-
BA e a CTB nesta luta. 

Os deputados federais ligados à 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) estão se preparando para, de-
pois das eleições, retirar da gaveta o 
Projeto de Lei 4330/2004 e colocar 
na pauta de votação do Congresso 
Nacional. 

Isso permitirá a terceirização sem 
limites e a retirada de vários direitos 
trabalhistas, praticamente rasgando a 
CLT (Consolidação das Leis Traba-
lhistas).

Nós, trabalhadores (as), temos 
que estar preparados e mobilizados, 
em todos os estados. Vamos discutir 
a luta contra o projeto de lei 4330 
com as entidades, OAB, Ministério 
Público do Trabalho, Superintendên-

A Federação Sindical Mundial e a 
União Geral dos Trabalhadores Palesti-
nos estão realizando uma Campanha de 
Solidariedade ao Povo Palestino.

O objetivo é fortalecer a solidarie-
dade entre os trabalhadores (as) de todo 
o mundo, arrecadar dinheiro e enviar 
medicamentos e outros itens necessári-
os para o povo palestino, afetado pelos 
ataques do governo israelense.

Todas as pessoas, trabalhadores (as) 
e Sindicatos interessados podem envi-
ar suas doações para a seguinte conta 
bancária abaixo e avisar no email: info@
wftucentral.org ou fax (+30) 210 
9214517. 

Banco: National Bank of Greece
Beneficiário: 1. Baltas Ilias 2. Iqnaibi Mo-
hammed Abdel Aziz
Número da Conta: 146/ 762787-41
Iban:
GR8701101460000014676278741
Swift Code Bank: (BIC) ETHNGRAA

Solidariedade 
ao povo palestino

cia Regional do Trabalho e Emprego, 
sindicatos de trabalhadores, fede-
rações e centrais sindicais. Vamos 
barrar a votação e dizer NÃO ao PL 
4330.

Para discutir esta questão, nos 
dias 14 e 15/08, o vice-presidente 
do SINTRACOM-BA Florisvaldo 
Bispo e a diretora Lílian Márcia 
Boaventura participaram, em Bra-
sília, do seminário “A Terceirização 
no Brasil: Impactos, Resistências e 
Lutas”, no auditório do Ministério 
Público do Distrito Federal e Terri-
tórios          (MPDFT).

O evento foi promovido pelo 
Fórum Nacional em Defesa dos Di-
reitos dos Trabalhadores Ameaçados 
pela Terceirização e pelo Grupo de 
Pesquisa, Trabalho, Constituição e 
Cidadania, da Universidade de Bra-
sília (UNB), e teve a participação de 
sindicalistas, pesquisadores, ministros 
do TST, juízes e procuradores do 
Trabalho, senadores e deputados.


