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DIGA NÃO AO PL 4330
Querem retirar direitos dos trabalhadores (as) 
Atenção, trabalhadores (as) da construção. 

Precisamos nos mobilizar contra o Proje-
to 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. 

Leia mais na página 3.

71 3496-6238

Sindicalistas das seis maiores centrais sindicais 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.

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.

LEIA MAIS:
Pág. 2:

Acidentes do trabalho
Solidariedade à Palestina
CTC/Cuba faz homenagem

Pág. 4 
Rádio Peão: Lutas 

e atividades do Sindicato
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Confira tabela atualizada com as estatísticas dos acidentes do trabalho
Os acidentes do trabalho conti-

nuam acontecendo nos canteiros. A 
Diretoria de Saúde e Segurança do 
SINTRACOM-BA atualizou a tabela 
com as estatísticas dos acidentes do 
trabalho em 2014 (veja abaixo). 

Continuamos na luta, partici-
pando do DDS nos canteiros, infor-
mando e formando os trabalhado-
res (as) sobre saúde e segurança, 
e denunciando e solicitando fiscali-

zação ao Ministério Público do Tra-
balho (MPT) e à Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego 
(SRTE), para as empresas que não 
cumprem as normas de segurança e 
saúde no trabalho.

Confira a tabela, com dados atu-
alizados em 31/07/2014. E leia mais 
sobre acidentes do trabalho, na pá-
gina 4.

CTC/Cuba entrega medalha 
à presidente da FLEMACON

Dirigentes sindicais da Central dos Trabalhadores de 
Cuba estiveram em Salvador, em 29/07, participaram 
de um encontro promovido pela CTB, e entregaram 
uma medalha comemorativa aos 75 anos da CTC à Lú-
cia Maia, presidente da Federação Latino-Americana e 
Caribenha dos Trabalhadores (as) da Indústria da Cons-
trução, Madeira e Materiais de Construção (FLEMA-
CON), que também responde pela Secretaria Geral do 
SINTRACOM-BA, em reconhecimento pelo trabalho 
de mobilização, que a dirigente sindical vem desenvol-
vendo com os trabalhadores (as) do ramo da construção, 
na América Latina e Caribe. 

Os sindicalistas cubanos fizeram referência à cam-
panha de solidariedade, feita conjuntamente pela 
FLEMACON / SINTRACOM / FETRACOM / CTB e 
outras entidades, durante o mês de junho, com busdoor 
circulando em Salvador, pedindo a liberdade dos cinco 
cubanos presos arbitrariamente, nos EUA. 

Foi tema de primeira página dos jornais e manchete 
nas emissoras de TV e rádios de Cuba. 
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Solidariedade ao povo palestino
A Federação 

Sindical Mundial e 
a União Geral dos 
Trabalhadores Pales-
tinos estão realizan-
do uma Campanha 
de Solidariedade ao 
Povo Palestino.

O objetivo é 
fortalecer a soli-
dariedade entre os 
trabalhadores (as) 
de todo o mundo, 
arrecadar dinheiro 
e enviar medica-
mentos e outros 
itens necessários 
para o povo pales-
tino, afetado pelos 
ataques do governo 
israelense.

Todas as pessoas, 
trabalhadores (as) e 
Sindicatos interes-
sados podem enviar 
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 Mohammed Abdel Aziz
Número da Conta: 146/ 762787-41
Iban: GR8701101460000014676278741
Swift Code Bank: (BIC) ETHNGRAA

ESTATÍSTICA DOS ACIDENTES DO TRABALHO NA - BAHIA

Ano Queda Elétrico Soterramento Materiais Veículos Outros Totais Óbito

2009 35 6 1 61 10 21 134 3

2010 36 5 1 30 5 31 108 6

2011 27 2 3 13 4 50 99 18

2012 30 4 3 20 9 41 107 5

2013 48 7 3 10 3 61 132 6

2014 12 5 0 9 1 15 42 5

CONSTRUÇÃO
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LUTA CONTRA O PL 4330
Diga NÃO ao trabalho precário

Os deputados federais ligados à 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) estão preparando um bote 
para os trabalhadores (as) e se pre-
param para colocar o Projeto de Lei 
4330/2004 na pauta de votação do 
Congresso Nacional. As empresas 
que estão financiando suas campa-
nhas devem cobrar a urgência da 
votação. 

Esses deputados deram uma tré-
gua, mas após o período eleitoral 
ameaçam retirar da gaveta e votar o 
PL 4330/2004, que permitirá tercei-
rizar sem limites e ataca os 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-

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

Fórum discute os impactos da terceirização
Para discutir a questão do 

PL 4330, nos dias 14 e 15/08, 
o vice-presidente do SINTRA-
COM-BA Florisvaldo Bispo e a 
diretora Lílian Márcia Boaventu-
ra participaram, em Brasília, do 
seminário “A Terceirização no 
Brasil: Impactos, Resistências e 
Lutas”, no auditório do Ministé-
rio Público do Distrito Federal e Ter-
ritórios (MPDFT).

O evento foi promovido pelo 
Fórum Nacional em Defesa dos 

STF vai julgar jurisprudência da Súmula 331 do TST que rege os contratos 
A discussão sobre a terceiri-

zação atravessa um momento 
delicado. Os contratos de pres-
tação de serviços são regidos 
atualmente pela jurisprudência 
da Súmula 331 do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), que 
proíbe a contratação de traba-
lhadores (as) terceirizados para 
atividade-fim. E trata o tomador 
do serviço com responsabilidade 
subsidiária de todas as verbas 

devidas, decorrentes do período da 
prestação laboral.

Os empresários recorreram ao 
Supremo Tribunal Federal (STF) para 
julgar uma ação civil pública da Celu-
lose Nipo Brasileira (Cenibra), con-
denada pelo TRT-MG e o Tribunal 
Superior do Trabalho por terceirizar 
a atividade-fim e impedida de man-
ter essa prática.

Mesmo com a decisão do TST 
pela jurisprudência da Súmula 331, 

o STF aceitou que o caso fosse 
julgado como uma Ação de Re-
percussão Geral. Com isso, não 
é mais a questão específica da 
empresa Cenibra que está em 
pauta, mas sim se a terceirização 
da atividade-fim deve continuar 
sendo proibida ou se será per-
mitida no país. A decisão do jul-
gamento no STF passará a refe-
rendar os demais julgamentos no 
país.

Direitos dos Trabalhadores 
Ameaçados pela Terceirização 
e pelo Grupo de Pesquisa, Tra-
balho, Constituição e Cidada-
nia, da Universidade de Brasília 
(UNB), e teve a participação 
de sindicalistas, pesquisadores, 
ministros do TST, juízes e pro-

curadores do Trabalho, senadores e 
deputados.
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

LNX desrespeita os direitos dos trabalhadores (as)
Trabalhadores da LNX Instaladora 

Elétrica e Hidráulica, escritório localiza-
do na Avenida Paulo VI, Pituba, Ed.Euler 
Menezes, denunciam que a empresa dá 
férias e só paga no retorno dos operári-
os e até dois meses depois. 

Os trabalhadores que são demitidos 
passam pela mesma situação. A em-
presa demite e não dá cópia do Aviso 
Prévio e sim cópias de documento res-
cisório. Isso acontece com os que já são 
contratados há mais de um ano e até 

cinco anos. 
O SINTRACOM-BA vai tomar as 

medidas cabíveis e faz um alerta: A lei 
é clara e diz que as férias têm que ser 
pagas ao trabalhador (a) dois dias antes 
do respectivo início. Todas as empresas 
têm conhecimento disso. 

Abram os olhos: Sair de férias só 
com a grana antecipada no bolso. Não 
aceite essa prática desleal das empresas. 
Se o patrão não pagar, procure a di-
reção do SINTRACOM-BA e denuncie.

Mais um acidente: Pintor sofre queda em obra da São Conrado
No dia 10/07, o trabalhador             

Alberto Santos Reis Silva, 62 anos, pin-
tor, contratado pela Realtex Pintura, 
para prestar serviços na empresa São 
Conrado Empreendimentos, obra So-
lar das Árvores, na Pituba, sofreu uma 
queda da cadeirinha, quando a corda, 
que deveria chegar até o térreo, aca-

bou nas imediações do terceiro andar, 
e ele não estava preso na linha de vida, 
caiu, teve diversas escoriações e fratu-
rou o punho direito.

A Diretoria de Saúde do                     
SINTRACOM-BA estava visitando o 
canteiro no momento do acidente, aju-
dou a chamar o SAMU e acompanhou 
os procedimentos dos primeiros socor-
ros. O trabalhador foi encaminhado ao 
Hospital Geral do Estado (HGE), onde 
foi atendido, fi cou internado e submeti-
do à cirurgia. O Sindicato também visi-
tou o operário no HGE.

O trabalhador mora no Nordeste 
de Amaralina e foi contratado pela            
Realtex no dia 1º/07, conforme consta 
na fi cha de registro da empresa.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia, 
por seu subscrito representante legal, convoca todos os seus associados e demais integrantes da categoria 
profi ssional para participar da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no auditório da sede do Sindi-
cato, localizado na Rua Visconde de Ouro Preto, 18 – Barroquinha, CEP 40.024-110, nesta Capital, no dia 
27/08/2014 às 18:00 horas em 1ª convocação com o número legal, e às 18:30 horas em 2ª convocação com 
o número que houver, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1º - Parecer do Conselho 

Fiscal; 2º - Prestação de Contas do exercício de 2013.

Salvador, 19 de Agosto de 2014 
José Ribeiro Lima – Presidente de Sintracom-Ba – 15.245.178/0001-70


