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Saiba por que dirigentes sindicais
apoiam a reeleição de Dilma
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 ao lado).
Os trabalhadores (as) da construção sabem que foi com Lula e
Dilma que o setor cresceu e continua em alta, com medidas de incentivo, 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 respeitado, continua crescendo, com a
economia estável, gerando empregos e avanços sociais em benefício
dos mais pobres.
Enquanto isso, a candidata Marina, 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 terceirização para aumentar a produtividade
– isso significa trabalho precário,
desrespeito aos direitos dos trabalhadores (as), mais acidentes do trabalho 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 congelado. Por isso, os trabalhadores (as)
estão com Dilma”.

SINTRACOM-BA foi à luta e resolveu
Esta e outras lutas em Rádio Peão
PÁG. 2

CONTRICOM se reúne em Salvador

O SINTRACOM-BA participou de
reunião da Confederação Nacional
CONTRICOM, nos dias 10 e 11, no Sol
Barra Hotel, em Salvador.
Foram debatidos temas atuais: Conjuntura nacional, com José Divanilton,
Secretário de Assuntos
Internacionais da CTB Nacional; Perspectivas do

setor da construção, com a economista
do DIEESE, Ana Georgina; e apresentação de trabalhos da FETRACOM-BA,
FLEMACON e UITBB.
A reunião aprovou também o apoio
à reeleição de Dilma Rousseff para a
presidência da República.

Chuva de gols no
19º Campeonato

LEIA NA PÁGINA 2

Foi uma chuva de gols, com um total de 16 gols marcados, na abertura do
19° Campeonato de Futebol de Campo
do Sintracom-Ba, que aconteceu no dia
13/09, no Campo do SESI de Simões
Filho.
O time Morel goleou por 5 X 2 o
Sertenge Coração de Maria, o Patamares
Flex venceu o Concreta por 2 X 1; e o
Sertenge Lagoa da Paixão empatou com
o Marques Andrade com 3 X 3.
Venha torcer pelo seu time. Os jogos
estão acontecendo aos sábados. Confira
a tabela e veja a cobertura fotográfica no
site www.sintracom.org.br.

www.sintracom.org.br – www.fetracom-ba.org.br – www.flemacon.org
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3º Seminário de Saúde e Segurança
no Trabalho - Um Passo Pela Vida
Nos dias 18 e 19/09 o
SINTRACOM-BA promove o 3º
Seminário de Saúde e Segurança do
Trabalho – Um Passo Pela Vida, no
Hotel Vila Velha (corredor da Vitória),
em Salvador.
É um evento muito importante.
Para se ter uma ideia, de janeiro a
agosto deste ano, já ocorreram 45 acidentes e cinco óbitos. O Seminário do
SINTRACOM-BA tem a finalidade de
salvar vidas.
Com palestras de especialistas em

segurança do trabalho, advogados e
auditores fiscais do trabalho, vai capacitar trabalhadores (as) da construção e
elétricas, cipeiros, mestres de obras,
profissionais e interessados na área.
O objetivo é formar multiplicadores
em medidas de proteção, segurança e
saúde no trabalho, para democratizar
esse conhecimento nos canteiros.
O Seminário tem apoio da FETRACOM-BA, FLEMACON, CONTRICOM, CTB, UITBB e FSM. Aguarde,
na próxima edição, cobertura fotográfica do evento.

Rádio Peão

Veja as lutas do seu Sindicato
Atakarejo: Sindicato foi à luta e resolveu

A direção do SINTRACOM-BA
chamou à responsabilidade os representantes da obra do Atakarejo, em Piatã, e todas as reivindicações dos trabalhadores (as) foram cumpridas.
A questão da cesta básica, que estava atrasada há mais de três meses, foi
solucionada: os operários do canteiro e
os dos empreiteiros receberam os valores retroativos a maio/2014.

PDG diﬁculta homologação com erros nos cálculos

EXPEDIENTE

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 responsáveis pela obra daqui pedem prazo
para corrigir a documentação e retorna com erros.
Assim não dá. O SINTRACOMBA 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, continua descumprindo os direitos dos
operários (as). A empresa, que tem
escritório no bairro do Stiep, em Salvador, além de não pagar a rescisão,
não está recolhendo o FGTS e orienta os trabalhadores (as) a realizarem
a homologação no município de
Simões Filho.

JORNAL DO SINTRACOM-BA – Nº 619 – SETEMBRO/2014 – Publicação do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia –
SINTRACOM-BA – Rua Visconde do Ouro Preto, 18 – Barroquinha – CEP 40.024-110 – Salvador – Bahia – Brasil – Tels: (71) 3496-6238 – Fax: (71) 3242-8496 – e-mail: sintracom@
sintracom.org.br – Página na internet: www.sintracom.org.br – Delegacia de Alagoinhas: Rua João Dantas, 770, Santa Terezinha - Cep: 48.010-530 – Alagoinhas – BA - Telefone: (75)
3422-5049 – Email: sintracom.alagoinhas@terra.com.br; Delegacia de Cruz das Almas: Rua J.B. da Fonseca, nº 45, sala 102, 1º andar, Centro, Cruz das Almas – Bahia – Telefone:
(75) 3621-2786; E-mail: sintracom.cruz_almas@terra.com.br; Delegacia de Itaberaba – Rua Rio Branco, 33 – Centro Tel: (75) 3251-2843; Delegacia de Irecê – Rua Lafaiete Coutinho
(rua do Fórum), Nº 400 (ao próximo à escola Rui Barbosa), CEP 44.900-000 - Irecê – BA - Telefone/Fax 74-3641-1843 - email: sintracom.irece@terra.com. br – Delegacia de Paulo
Afonso: Rua Landulfo Alves, 13 – Centro – Tel.: (74) 3281-9146 – e-mail: deleg.pauloafonso@terra.com.br - Paulo Afonso – BA; Delegacia de Poções: Rua Olimpio Lacerda Rolim,
nº 62 sala 03, CEP 45260-000 - Poções – BA - Telefone/Fax 77-3431-3631 - email: sintracom.pocoes@terra.com.br – Delegacia de Senhor do Bonfim: Rua Operário da Leste, 337
– Centro – Senhor do Bonfim – BA – Tel.: (74) 3541-3909 - Email: sintracom.sr.bonfim@terra.com.br; Delegacia de Valença – Rua Conselheiro Cunha, nº 23 - Centro – Valença
- BA - Cep:45.400-000 – e-mail: sintracom.valenca@terra.com.br - Tel: (75) 8836-1540; Presidente: José Ribeiro; Diretor de Imprensa: Raimundo Brito – Tel: (71) 3797-1707 /
1703; Jornalista responsável: Mery Bahia – Registro MTE/SRTE-BA 1274 – merybahia@xcombahia.com.br; Estagiários de Jornalismo: Bruno Moreno e Kleiton Alder; Projeto Gráfico e
Editoração Eletrônica: TPA Comunicação: Tel: (71) 3011-6025. Impresso na Gráfica do Sindicato. Edição fechada em 12/09/2014.
JORNAL DO

2

Ficou acordado também que será
feita a limpeza diária do sanitário químico, o refeitório já está regularizado, assim 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 conquista a vitória!
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