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Vitória da classe 
trabalhadora

A reeleição da presidenta Dilma 
Rousseff, com 54,5 milhões de votos, 
representa uma grande vitória da classe 
trabalhadora. Para nós, operários (as) da 
construção, é garantia de mais empre-
gos e continuidade dos programas Minha 
Casa, Minha Vida, PAC e obras de sanea-
mento e infraestrutura.

O povo votou em Dilma por desen-
volvimento com valorização de salários, 
saúde, educação e avanços nas políticas 
sociais. A direita, inconformada com a 
derrota de Aécio, quer atrapalhar. Espa-
lha preconceitos aos nordestinos e be-
neficiários do bolsa família, e ameaça com 
chamados ao golpe militar.

Isso parte de um grupo de extrema-
direita, mas é um alerta. Nossa democra-
cia foi conquistada com muita luta. É hora 
de união e mobilização. Vamos apoiar a 
presidenta Dilma, que toma posse em 
02/01/2015, para mais quatro anos, e fi-
car de olho no Congresso Nacional. Logo 
depois da eleição, deputados federais da 
direita, votaram contra o decreto presi-
dencial, que atendeu às reivindicações das 
manifestações nas ruas, em junho/2013, 
e cria Conselhos de Participação Popular, 
que dá direito ao povo de opinar sobre 
políticas públicas. 

Para Adilson Araújo, presidente da 
CTB, é indispensável avançar nas mudan-
ças, com as reformas política, da mídia e 
agrária, mais investimentos no SUS, na 
educação e no transporte público, fim do 
fator previdenciário, redução da jornada 
de trabalho, rejeição do PL 4330 e ratifi-
cação das convenções 151 e 158 da OIT.

Companheiros (as): A Campanha Sa-
larial 2015 está em curso (leia ao lado) e 
é uma boa oportunidade para discutirmos 
as pautas da categoria e as lutas gerais 
da classe trabalhadora. Vamos mobilizar 
nos canteiros e atender ao chamado do 
SINTRACOM-BA, para participar das 
atividades e assembleias. Estamos na luta 
para garantir as conquistas e avançar mais. 

A luta é como o tempo, não para!

A DIREÇÃO

Reforma política já!
Todos concordam com a necessidade da reforma política no Brasil. Mas 

a questão é polêmica e há duas propostas em discussão. A esquerda apoia o 
plebiscito, com consulta à população antes das mudanças. A direita e, inclu-
sive, parlamentares da base do governo querem o referendo: o Congresso 
aprova a lei e somente depois os eleitores decidem se entra em vigor ou 
não.

O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB) defende a participação 
popular e vê nas mudanças uma forma de garantir eleições e atuações lim-
pas e democráticas. O fim do financiamento de campanhas por empresas 
pode acabar com a corrupção, um dos principais problemas na política bra-
sileira, pois quando a empresa faz a doação, cobra ao eleito a contratação 
de obras e serviços.

SINTRACOM-BA 
reúne operários (as) 
da construção em 
seminário de 
planejamento e 
assembleia para 
aprovar pauta 
de reivindicações. 
Sindicatos filiados 
à FETRACOM-BA 
também fazem 
assembleia e 
confirmam 
campanha unificada 
em todo o estado. 
Confira na Página 3
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Diretores do SINTRACOM e FETRACOM tomam posse no Conselho da Cidade
Objetivo é discutir problemas da cidade e poderá destravar PDDU e Louos

Representando o 
S INTRACOM-BA, 
o vice-presidente 
Florisvaldo Bispo e a 
diretora Lílian Már-
cia Boaventura, e 
pela FETRACOM-BA 
os diretores Silvany 
Gomes e José Ni-
valto tomaram posse 
no Conselho da Ci-
dade, no dia 28/10, 
no Centro Cultural 
da Câmara Municipal. 
O vereador Everaldo 
Augusto (PCdoB), es-
tava presente.

O Conselho da Cidade é formado 
por 41 membros representando enti-
dades da sociedade civil e órgãos públi-

cos, e se reúne a cada dois meses, para 
discutir os problemas da cidade. E vão 
tentar destravar o Plano Diretor de De-
senvolvimento Urbano (PDDU) e a Lei 
do Uso e Ocupação do Solo (Louos), 
suspensos pela Justiça.

Para o vice-presidente do                    
SINTRACOM-BA, Florisvaldo Bispo, 
a expectativa é que, com o fim do im-
passe, possam ser gerados mais empre-
gos no setor da construção.

Mas ele alerta que não podemos 
permitir que Salvador se torne uma ci-
dade onde as grandes construções lo-
calizadas na orla prejudiquem o restante 
da população, através da formação de 
uma “barreira” que impeça a ventilação 
de passar para outros locais, como     
aconteceu com as cidades de Recife e 
Florianópolis,.

SINTRACOM-BA realiza obras na sede para acessibilidade e melhorias

Lílian (de preto), Florisvaldo (papel), 
Silvany (chapéu), Everaldo (paletó) e 

José Nivalto (pasta)

Já são bastante visíveis as melhorias 
que têm sido realizadas na sede, pela 
direção do SINTRACOM-BA. Uma 
nova etapa de obras, que estão sendo 
exe-cutadas e estão por vir, na sequên-
cia, tem o objetivo de promover me-
lhorias    para  o atendimento    dos     
trabalhadores (as) e transformar o pré-
dio com um projeto moderno e com 
acessibilidade para as pessoas que têm 
dificuldade de locomoção.

Serão implantados rampa de acesso 
na entrada e um elevador para circular 
em todos os andares. Veja nos croquis, 
como a sede vai ficar depois das obras. 

Novembro Roxo
O SINTRACOM-BA chama 

a atenção dos companhei-
ros trabalhadores do ramo da 
construção para o Novembro 
Roxo, mês dedicado à luta pela 
prevenção dos cânceres de 
pênis e próstata.

Serão realizadas ações de 
incentivo aos cuidados e à pre-
venção, assim como foi feito no 
mês passado, o Outubro Rosa, 
com atividades informativas e 
de esclarecimentos, além de 
campanhas de conscientização 

da população.
Serão feitas também atividades educativas em escolas, igrejas, cen-

tros sociais, entidades sindicais e órgãos públicos, visando demonstrar a 
necessidade de cuidados e prevenção.

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. 

19º Campeonato de Futebol
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CAMPANHA SALARIAL 2015
Assembleia aprova pauta de reivindicações

Foi bastante participativo o Semi-
nário de Planejamento da Campa-
nha Salarial 2015 dos trabalhado-
res (as) da construção, realizado 
pelo SINTRACOM-BA, em 18/10, 
no hotel Vila Velha, em Salvador. 
Com a participação do DIEESE e da 
FETRACOM-BA foram debatidas 
a conjuntura econômica e política, 
e construída uma pauta de reivin-
dicações, que depois foi aprovada 
em assembleias realizadas no dia 
21/10, na sede SINTRACOM-BA, e 
na mesma data nas Delegacias Sindi-
cais, nas regiões de Alagoinhas, Cruz 
das Almas, Itaberaba, Irecê, Paulo 
Afonso, Poções, Senhor do Bonfim 
e Valença.

Os Sindicatos filiados à           
FETRACOM-BA também realiza-
ram assembleias, até o dia 31/10, e 
aprovaram a pauta de reivindicações 
e a realização da Campanha Salarial 
Unificada, em todo o estado da Ba-
hia.

Confira as reivindicações aprovadas
Confira alguns itens da pauta de reivindicações 

aprovada nas assembleias do SINTRACOM-BA e dos 
Sindicatos filiados à FETRACOM-BA. 

- Reajuste salarial de 15%;
- Plano de Saúde – ampliação para dependentes e 

coparticipação menor para o trabalhador (a);
- Cesta  Básica  para   todos   os   trabalhadores 

(as);
- Exames gratuitos para trabalhadores homens 

e mulheres, para combater os cânceres de mama, 
próstata e pênis;

- Gratuidade do custeio do Vale Transporte;

- Melhoria da alimentação e reajuste do vale refeição 
para R$15,00 (hoje é R$11,98);

- Fim do Contrato de Experiência, para trabalhadores 
(as) que tenham mais de um ano de profissão, compro-
vado em carteira profissional;

- Fica proibido o uso de elevadores de um cabo, para 
passageiros, conforme portaria da NR 18 (Comissão Per-
manente Nacional - CPN);

- Redução da Jornada de Trabalho de 44 horas para 40 
horas semanais;

- Fim do fator previdenciário
- Rejeição do PL 4330.

Mercado da construção teve avanços significativos
O economista do DIEESE, 

Gustavo Palmeira, participou 
do Seminário de Planejamento 
da Campanha Salarial 2015 e 
apresentou um painel sobre a 
conjuntura econômica nacional. 
Destacou a situação favorável 
do mercado da construção, que 
teve avanços significativos nos 
últimos anos, com os programas 

dos governos Lula e Dilma.
O vereador de Salvador, Everal-

do Augusto (PCdoB), ressaltou que 
os trabalhadores (as) são a maioria 
da sociedade e, para obter a vitória 
na luta, é preciso a união da catego-
ria.

O deputado federal reeleito, 
Daniel Almeida (PCdoB), reafirmou 
o compromisso de lutar pelos di-

reitos dos trabalhadores (as) da  
construção. Falou sobre o pro-
jeto de lei de sua autoria, que 
está tramitando no Congresso 
Nacional, e concede aposenta-
doria especial aos operários (as) 
da construção, aos 25 anos de 
serviço, além de reconhecer o 
trabalho na construção como 
atividade de risco. 

Presidente do SINTRACOM-BA,
José Ribeiro, na abertura do
Seminário de Planejamento
da Campanha Salarial 2015

Assembleia aprova a pauta
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VALEU A LUTA DO SINTRACOM-BA
Empresas começam a implantar melhorias

Este jornal tem cumprido bem 
o seu papel de mobilizar a catego-
ria, divulgar as atividades e lutas do 
SINTRACOM-BA. Já publicamos e 
vamos continuar publicando nestas 
páginas as denúncias de empresas 
que desrespeitam os direitos dos 
trabalhadores (as) e não cumprem 
as normas regulamentadoras para 
prevenção em saúde e segurança 

do trabalho. Este é o papel do Sindi-
cato: lutar para conquistar melhores 
salários, condições de trabalho e 
qualidade de vida.

A luta do SINTRACOM-BA tem 
resultado em avanços para os traba-
lhadores (as), na questão econômica 
e salarial, e em melhorias na saúde, 
segurança, condições de trabalho e 
qualidade de vida.

Nesta edição do Jornal do      
SINTRACOM-BA abrimos espaço 
para mostrar algumas ações que es-
tão sendo realizadas em empresas e 
obras, que estão trazendo melhorias 
na prevenção em saúde e segurança 
do trabalho e no desenvolvimento 
do trabalhador (a). Nossa luta é para 
que estas intervenções sejam am-
pliadas e desenvolvidas em outras 
obras e empresas.

Melhorias em segurança do trabalho
Na obra da Consil Empreendimentos, do 1º Centro 

Médico da Avenida Paralela e de Alphaville, está acon-
tecendo atividade de tubulão (espaço confinado), onde 
os trabalhadores estão descendo para fazer retirada de 
terra. 

A empresa implantou sistema de ventilação para ga-
rantir um ambiente agradável para o trabalhador (a) e 
contratou empresa terceirizada para atuar nas ações de 
resgate em altura e espaço confinado. 

Mas, o SINTRACOM-BA entende que falta o en-
camisamento do tubulão, reivindicado todos os anos 
pela categoria, que em caso de desmoronamento de 
terra, evita que o trabalhador seja soterrado e salva vidas.

O SINTRACOM-BA verificou que a obra tem uma 
boa área de vivência e oferece chuveiro elétrico, para 
que os trabalhadores (as) tenham a opção de escolher a 
temperatura da água do banho.

Alfabetização e inclusão digital em obra
O técnico de segurança do SINTRACOM-BA, André 

Neves, ministrou um DDS (Diálogo Diário de Seguran-
ça) na construtora MRV, obra Spazio Solar do Parque, 
em Narandiba, e conheceu a escola de alfabetização, 
que funciona na obra, em parceria com o Sesi/Fieb. O 
projeto Conexão e Leitura já está com a segunda turma 
em andamento e é um grande sucesso.

De acordo com o técnico do SINTRACOM-BA, a 
área de convivência da obra está seguindo a NR18, que 
trata das condições e meio ambiente do trabalho.

Falta o encamisamento de tubulão


