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TRABALHADORES (AS) DA CONSTRUÇÃO
Dia 18/10 tem Seminário de Planejamento da Campanha Salarial 2015. Participe!

A direção do SINTRACOM-BA 
convoca os trabalhadores (as) para o 
Seminário de Planejamento da Cam-
panha Salarial 2015, que acontece no 
dia 18 de outubro (sábado), a par-
tir das 9 horas, no Hotel Vila Velha 
(Corredor da Vitória), em Salvador.

Estão programadas palestras 
com especialistas sobre Conjuntura 
Econômica e o Mercado da Cons-
trução. Vamos obter informações 
necessárias para debater, discutir e 
construirmos juntos uma Pauta de 
Reivindicações, que contemple os an-
seios da categoria.

Precisamos defi nir as prioridades 
da Campanha Salarial e elaborar es-
tratégias de luta para garantir os direi-
tos já conquistados e avançar mais nas 
conquistas.

Juntos com a direção do                  
SINTRACOM-BA e da FETRACOM-
BA, vamos debater as ações de mobi-
lização da Campanha Salarial e cons-
truir um calendário de lutas.

Vale lembrar que a vitória de nossa 
Campanha Salarial depende da mobi-
lização de cada um de nós. E a partici-
pação de todos é fundamental. 

Vamos lutar unidos até a vitória! 
Quem luta, conquista!

2º TURNO DAS ELEIÇÕES
O confronto do povo, dos trabalhadores (as) e dos pobres, contra os ricos

No 2º turno das eleições, dia 
26 de outubro, precisamos garantir 
a reeleição da presidenta Dilma 
Rousseff (PT).

A grande vencedora do primei-
ro turno, com 41,53% dos votos 
válidos, Dilma debateu com seus 
adversários, Aécio (PSDB) e Marina 
(PSB), e defendeu corajosamente 
as conquistas sociais e o salário dos 
trabalhadores (as). 

Este 2º turno tem uma forte ca-
racterística: é o confronto do povo 
e dos trabalhadores (as), contra os 
ricos.

De um lado, Dilma tem o povo, 
os trabalhadores (as) e os pobres na 

base de apoio de sua campanha. Dil-
ma representa o projeto da mudança, 
iniciado com Lula, para avançar mais 
nas conquistas econômicas e sociais. 

Do outro lado, Aécio representa 
o atraso, os banqueiros, os patrões, a 
grande mídia, os grandes proprietári-
os de terras, as forças conservadoras 
e o imperialismo. Enquanto Dilma 
venceu de ponta a ponta no Brasil, 
os endinheirados que estão viajando 
pelos países do chamado primeiro 
mundo, votaram em Aécio. 

Para nós, trabalhadores (as) da 
construção, a eleição de Dilma repre-
senta mais empregos, a continuidade 
das obras do Programa Minha Casa, 

Minha Vida e do PAC, a manuten-
ção de programas sociais, como 
Bolsa Família, o acesso de nossos 
fi lhos (as) às universidades, melho-
rias na educação e na saúde pública.

Ao liderar o primeiro turno, 
Dilma construiu o caminho para a 
vitória, em 26 de outubro próximo. 
Será um combate duro, mas nós, 
trabalhadores (as) vamos lutar jun-
tos, mobilizados, para garantir a 
vitória de Dilma, por mais conquis-
tas sociais e melhores salários. 

Vamos avançar, com mais mu-
danças e novos compromissos. 
Estamos na luta com Dilma. Retro-
ceder, jamais!

71 3496-6238

Leia na página 2:
- Edital para Assembleias

na capital e interior: dia 21/10
- Outubro Rosa: onde fazer

mamografi as gratuitamente

Tivemos grandes mobilizações na Campanha 
passada. Nesta Campanha, vamos ampliar.
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Confira no edital: em 21/10 tem assembleia geral na capital e interior
SINTRACOM-BA

CNPJ 15.245.178.0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia, por seu Presidente, con-
voca os associados e demais integrantes da categoria para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em sua sede, Rua 
Visconde de Ouro Preto, nº 18 – Barroquinha – Cep: 40.024-110, nesta Capital, no dia 21/10/2014, às 18:00 horas em 
1ª convocação, com a presença de 2/3 dos seus associados, e, às 18:30 horas, em 2ª convocação, com o numero que 
houver, e nas Delegacias Regionais: Alagoinhas (Região Nordeste), na Rua Conselheiro Saraiva,100 – Centro – CEP: 
48.100-000 – Alagoinhas-Ba, no dia 21/10/2014, às 18:00 horas, em 1ª convocação, com a presença de 2/3 dos as-
sociados, e, às 18:30 horas, em 2ª convocação, com o numero que houver; em Senhor do Bonfim (Região Norte), na 
Rua Operário da Leste, nº 337 – Centro, Senhor do Bonfim, no dia 21/10/2014, às  18:00 horas, em 1ª convocação, 
com a presença de 2/3 dos associados, e, às 18:30 horas, e em 2ª convocação, com o numero que houver; em Paulo 
Afonso (Região Norte), na Av. Landulfo Alves nº 613 – Centro Paulo Afonso, no dia 21/10/2014, às18:00 horas em 1ª 
convocação, com a presença de 2/3 dos associados, e às 18:30 horas, em 2ª convocação, com o numero que houver, 
na Rua Mateus Nunes Dourado, 104 – Coopirecê - Cep: 44.900-000, na região Irecê/Bahia, no dia 21/10/2014, às 
18:00 horas em 1ª convocação, com a presença de 2/3 dos associados,e as18:30 horas , em 2º convocação com o 
numero que houver, e na região de Baixo Sul/Valença, na Rua Conselheiro Cunha Lopes, nº23 Sala 203 Bairro Centro, 
Valença-Ba, Cep. 45.400-000, no dia 21/10/2014, às 18:00 horas, horas  em 1ª convocação com a presença de 2/3 
dos associados e às18:30 horas, em 2ª convocação com o numero que houver para deliberar sobre as seguintes ordens 
do dia: 1º) Campanha Salarial; 2º) Discussão e aprovação de Pauta de Reivindicação para Campanha Salarial 2014; 3º) 
Outorgar poderes para Diretoria do Sintracom negociar, acordar e/ou suscitar Dissídio Coletivo; 4º) Eleger Comissão 
de Negociação. Salvador, 04 de Outubro de 2014.

José Ribeiro Lima
Presidente.

OUTUBRO ROSA
Veja onde fazer a mamografia gratuitamente
Uma faixa ficará exposta na facha-

da do SINTRACOM-BA, durante 
todo o mês, para marcar a partici-
pação do nosso Sindicato no “Ou-
tubro Rosa”, movimento mundial de 
luta pela prevenção e combate ao 
câncer de mama. 

A iniciativa tem o apoio da        
FETRACOM-BA,FLEMACON, 
CONTRICOM, CTB, UITBB e FSM.

As funcionárias (os) do                    
SINTRACOM-BA estão usando o 
laço de fita rosa, que é a marca do 
movimento.

Durante a campanha, também é 
possível realizar o exame de mamo-
grafia gratuitamente, apresentando o 
cartão do SUS, com cópia do RG e 

telefone de contato, nas unidades 
móveis da Clínica Delfin, no horário 
das 08h às 18h, nos seguintes en-
dereços:

– Lar Harmonia: de 08/10 
a 25/10 (Endereço: Rua Depu-
tado Paulo Jackson, n° 560, Piatã, 
Salvador-BA, CEP: 41659-020) – 
Agendamento pelo telefone (71) 
3286-7796, ou pelo e-mail atendi-
mento@larharmonia.org.br; 

– Mansão do Caminho: de 08/10 
a 14/10 (Endereço: Rua Jayme Vieira 
Lima, 104, Pau da Lima, Salvador-BA, 
CEP: 41235-000) – Atendimento por 
ordem de chegada;

– UNEB: de 15/10 a 25/10 (En-
dereço: Rua Silveira Martins, 2555, 

Cabula, Salvador-BA, CEP: 41.150-
000) – Atendimento por ordem de 
chegada;

– Hospital São Rafael: de 08/10 
à 14/10 (Endereço: Avenida São Ra-
fael, 2152, São Marcos, Salvador-BA, 
CEP: 41253-190) – Atendimento 
por ordem de chegada.

Atenção, companheiros (as): Os jogos do 19º Campeonato de Futebol de Campo do SINTRACOM-BA 
continuam acontecendo aos sábados, a partir das 08:30h, no campo do SESI de Simões Filho. 

Somente no dia 25/10 não haverá jogo, por causa das eleições.


