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3º Seminário de Saúde e Segurança do Trabalho

71 3496-6238

Além do apoio de dirigentes das 
seis maiores centrais sindicais, CTB, 
CUT, UGT, NCTS, CSB e Força 
Sindical, a confederação nacional 
CONTRICOM, também aprovou 
o apoio à reeleição de Dilma à 
presidência (leia na página 2).

Os trabalhadores (as) da cons-
trução sabem que foi com Lula e 
Dilma que o setor cresceu e con-
tinua em alta, com medidas de in-
centivo, como PAC, Minha Casa, 
Minha Vida, obras de saneamento 
e infraestrutura para os eventos 
esportivos (Copa e Olimpíadas). 
A ca-tegoria sabe que foi uma das 
maiores beneficiadas.

Compare: No Brasil de antes, 
inflação de 80%, hoje não chega 
aos 8%. Com FHC, (da turma do 
candidato Aécio), o país se ajoelhava 
diante do FMI. 

Com Lula e Dilma, o Brasil é res-
peitado, continua crescendo, com a 
economia estável, gerando empre-
gos e avanços sociais em benefício 
dos mais pobres. 

Enquanto isso, a candidata Mari-
na, anuncia que, se eleita, vai tornar 
o Banco Central independente - aí 
os bancos vão fazer o que quiserem. 

Nós, trabalhadores (as), lutamos 
contra o Projeto de Lei 4330, que 
quer regulamentar a terceirização 
sem limites. Marina apoia a terceiri-
zação para aumentar a produtividade 
– isso significa trabalho precário, 
desrespeito aos direitos dos traba-
lhadores (as), mais acidentes do tra-
balho e rasgar de vez a Constituição, 
a CLT e as convenções coletivas. 

O presidente da CTB nacional, o 
baiano Adilson Araújo declarou seu 
apoio: “Não queremos voltar ao 
passado, do reajuste salarial conge-
lado. Por isso, os trabalhadores (as) 
estão com Dilma”.

Saiba por que dirigentes sindicais
apoiam a reeleição de Dilma Nos dias 18 e 19/09, o SINTRACOM 

realizou o 3º Seminário de Saúde e Segu-
rança no Trabalho – Um Passo Pela Vida, 
no Hotel Via Velha, em Salvador, com 
participação de especialistas em segu-
rança do trabalho, advogados, auditores 
fiscais, trabalhadores (as), profissionais e 
estudantes da área. 

Foram palestras esclarecedoras, 
alertando sobre os riscos de acidentes do 
trabalho na construção e nas prestadoras 
de serviços às concessionárias de energia 
elétrica (Coelba).

Na abertura, o presidente José Ribei-
ro destacou que o debate sobre a saúde 
e segurança dos trabalhadores (as) é tão 
importante quanto uma campanha sa-
larial. Falaram também Raimundo Brito 
(FETRACOM), Ailton Araújo (CTB-BA), 
Ednalva Bispo (FLEMACOM), e João Ba-
tista (Sinduscon).

O diretor de Saúde e Segurança, 
Arilson Ferreira, falou sobre as Normas  
Regulamentadoras, mostrou várias situ-
ações de riscos e acidentes no trabalho.

À tarde, a advogada do Sindicato, 
Dra. Epifânia Firmo falou sobre direitos 
dos trabalhadores (as), as leis e cláusulas 
da convenção sobre saúde e segurança. 

No segundo dia, Vanda Galvino, da 
Secretaria do Trabalho (Setre), falou so-
bre trabalho decente e ações de pre-
venção aos acidentes. À tarde, o auditor 

fiscal aposentado 
da SRTE, Milton 
Gomes, falou so-
bre a atuação dos 
auditores, na fis-
calização dos canteiros e citou casos de 
risco.

O evento teve a presença do depu-
tado federal Daniel Almeida (PCdoB), 
autor do Projeto de Lei para aposenta-
doria especial aos 25 anos de trabalho na 
construção; e representante do vereador 
Everaldo Augusto (PCdoB).

Com debates calorosos, os par-
ticipantes mostraram o interesse pelo 
evento e avaliaram com nota 10 a orga-
nização, palestrantes e, principalmente, 
a iniciativa da direção do SINTRACOM. 
Foram unânimes em pedir que o Sindi-
cato continue realizando mais eventos 
sobre saúde e segurança. 

SINTRACOM-BA foi à luta e resolveu
Esta e outras lutas em Rádio Peão

PÁG. 2

No dia seguinte: Colega morre em obra do Grupo Fator
No dia 20/09, um dia após o 3º Semi-

nário, por volta das 09h30, um caminhão 
de concretagem tombou e o pedreiro 
José Carlos Dias Martins, 58 anos, teve 
morte instantânea, ao ser atingido na ca-
beça pela lança por onde passa o con-
creto.

É importante registrar que o acidente 
do trabalho aconteceu num dia de sába-
do e que, conforme a Cláusula 29ª da 
Convenção Coletiva da categoria “Não 
haverá trabalho normal aos sábados”. 
Portanto, nesse momento, o colega es-
tava fazendo hora extra. 

O acidente do trabalho ocorreu 
na obra do Grupo Fator, Loteamento 
Aquárius, rua Eduardo Bahia (Pituba)   A 
diretoria do       SINTRACOM foi ime-
diatamente ao local verificar as condições 
da ocorrência, acompanhar a perícia da 
Polícia e apoiar os familiares, colocando 
à disposição o departamento jurídico do 
Sindicato. 

Diretores e o técnico de segurança 
do Sindicato constataram que o equipa-

mento foi colocado de forma inadequada 
no passeio, com riscos para a segurança 
dos trabalhadores (as), o que resultou no 
acidente e morte de nosso colega.

Na segunda-feira (22), a diretoria do 
SINTRACOM-BA fez um ato de protesto 
na porta da obra e paralisou as atividades 
naquele canteiro.

 O SINTRACOM-BA já registrou 
em 2014 53 acidentes com seis 
óbitos, na Bahia.
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
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CONTRICOM se reúne em Salvador

Atakarejo: Sindicato foi à luta e resolveu
A direção do SINTRACOM-BA 

chamou à responsabilidade os repre-
sentantes da obra do Atakarejo, em Pi-
atã, e todas as reivindicações dos traba-
lhadores (as) foram cumpridas.

A questão da cesta básica, que es-
tava atrasada há mais de três meses, foi 
solucionada: os operários do canteiro e 
os dos empreiteiros receberam os va-
lores retroativos a maio/2014.

Ficou acordado também que será 
feita a limpeza diária do sanitário quími-
co, o refeitório já está regularizado, as-
sim como a troca da quentinha para o 
bandejão. Já foi providenciado também 
a desratização da obra e a limpeza e 
regularização de água dos bebedouros.

SINTRACOM-BA na luta, com os 
trabalhadores (as). É assim que se con-
quista a vitória!

PDG difi culta homologação com erros nos cálculos
Esta é uma questão grave, que 

está acontecendo com trabalhadores 
(as) demitidos pela empresa PDG, 
na obra Greenville, em Patamares. 
Dezenas de operários (as) procuram 
o SINTRACOM-BA para fazer a 
homologação, alguns casos há mais 
de três meses, mas não está sendo 
feita, porque a empresa insiste em 
apresentar cálculos dos direitos de 

férias e outros, com erros.
A desculpa é que o escritório da 

matriz é em São Paulo, os respon-
sáveis pela obra daqui pedem prazo 
para corrigir a documentação e re-
torna com erros.

Assim não dá. O SINTRACOM-
BA exige que sejam tomadas 
providências imediatas, para pagar 
as rescisões aos trabalhadores (as) 
demitidos.

MFP desrespeita 
direitos em obra da Oi

A construtora MFP, responsável 
pela obra da Oi, no Itaigara, con-
tinua descumprindo os direitos dos 
operários (as). A empresa, que tem 
escritório no bairro do Stiep, em Sal-
vador, além de não pagar a rescisão, 
não está recolhendo o FGTS e orien-
ta os trabalhadores (as) a realizarem 
a homologação no município de 
Simões Filho. 

19º Campeonato de Futebol
A bola já está rolando no campo do 

SESI de Simões Filho, onde acontece, 
desde 13/09 até o mês de dezembro, o 
19º Campeonato de Futebol de Campo 
do SINTRACOM-BA. 

Participe! Venha torcer pelo seu 
time. Jogos aos sábados, a partir das 
08h30. Confi ra a tabela dos gru-
pos e resultados dos jogos no site                                     
www.sintracom.org.br. 

O SINTRACOM-BA participou de 
reunião da CONTRICOM, dias 10 
e 11/09, no Sol Barra Hotel, em Sal-
vador. Foram debatidos temas atuais: 
Conjuntura nacional, com José Diva-
nilton, diretor de Assuntos Interna-
cionais (CTB); Perspectivas do setor 
da construção, com a economista Ana 
Georgina (DIEESE), e apresentação de 
trabalhos da FETRACOM, FLEMACON 

e UITBB.
Ana Georgina apresentou dados, 

mostrando que, apesar do menor 
crescimento do setor da construção, 
pesquisa do CAGED apontou saldo 
positivo de 80.841 novos postos de 
trabalho, no período de janeiro a ju-
lho/2014, e aumento de 2,59%, em 
relação ao mesmo período do ano an-
terior.

A expectativa é de melhoria, com 
o investimento previsto para obras do 
PAC e do Programa Minha Casa Minha 
Vida, no orçamento do governo para 
2015 de R$ 65 bilhões.

A reunião da CONTRICOM apro-
vou também o apoio à reeleição de 
Dilma Rousseff para a presidência da 
República.


