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CAMPANHA SALARIAL 2014/2015
Vitória dos trabalhadores (as): Conquistamos reajuste de 8% e cesta básica

Equiparação: 
Eletricistas

e Leituristas

Terminou vitoriosa a Campanha Sa-
larial 2014/2015 nas prestadoras de 
serviços às concessionárias de energia 
elétrica (Coelba). Os trabalhadores (as) 
aprovaram nas assembleias realizadas nas 
portas dos canteiros e o SINTRACOM-
BA e a FETRACOM-BA fecharam o acor-
do com o patronato. Conquistamos rea-
juste salarial de 8% (retroativo a 1º/09), 
tíquete refeição de R$ 14,04 e cesta 
básica de R$ 127,00, a partir de 2015. 
O presidente do Sindicato, José Ribeiro, 
ressalta: “A cesta básica é uma reivindi-
cação antiga e é uma grande conquista da 
categoria”.

A luta começou em julho, no semi-
nário de planejamento da campanha sala-
rial. Elaboramos a pauta de reivindicações, 
aprovada e entregue ao patronato, e 
tivemos sete rodadas de negociações, 
a última mediada pela Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), 
quando avançamos nas conquistas.

EDIÇÃO DE ELÉTRICAS

A cesta básica será concedida a partir 
de 1º/09/2015, no valor de R$ 127,00 
para todos os trabalhadores (as) assíduos, 
sem faltas e/ou atestados; e de R$ 67,91 
para os que tiverem até dois atestados 
médicos ou duas faltas. O benefício será 
implantado imediatamente, nos contra-
tos novos.

A CCT foi assinada no dia 30/09 e 
vale para todos os trabalhadores (as) 
da base do SINTRACOM-BA e da               
FETRACOM-BA, na capital e interior.

TABELA DE PISOS SALARIAIS DAS ELÉTRICAS

FUNÇÕES
SETEMBRO/2014

SALÁRIO / MÊS (R$)

Ajudante Comum 817,74

Almoxarife 1.258,62

Atendente Comercial 850,50

Auxiliar de Eletricista 832,88

Auxiliar de Montador 832,88

Blaster 1.258,62

Cabo de Turma 1.359,84

Cadastrador / Agente de Negócio 832,88

Eletricista de Ligação e Corte 1.258,62

Eletricista de Linha Viva 1.547,64

Eletricista de Rede e Distribuição 1.290,24

Eletrotécnico 1.547,64

Leiturista 860,00

Montador de Linha e Distribuição de rede 1.258,62

Podador 989,79

Técnico Agrícola 1.547,64

Técnico de Segurança 1.547,64

Vitória dos eletricistas das pres-
tadoras de serviços à Coelba: a 
partir de setembro/2015 os salários 
serão equiparados com os da cons-
trução civil.

Vitória também para os leitu-
ristas das elétricas, que em 2016 já 
têm garantida a equiparação salarial 
com os da Embasa.

LEIA MAIS NA PÁGINA 2:
Acidentes do trabalho com 3 mortes na Energia Brasil - Problemas na Conecta
Seus Direitos: 13º Salário – Final do 19º Campeonato será dia 14/12. Participe!

Assembleias aprovaram o acordo: 
na Conecta...

...na Elo Sistemas Eletrônicos...

...na JFSteel e outras prestadoras.
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

ACIDENTES DO TRABALHO
Três mortes em uma semana na Energia Brasil

O mês de novembro foi trágico para 
as famílias de três operários da empresa 
Energia Brasil, prestadora de serviços à 
concessionária de energia elétrica (Coe-
lba), que morreram vítimas de acidentes 
do trabalho: 

No dia 17/11, depois de três meses 
internado em decorrência de acidente 
do trabalho, o encarregado, Carlos 
Antônio Santos, 45 anos, faleceu no 
Hospital João Alves Filho, em Aracaju, 
Estado de Sergipe. Ele sofreu uma 
queda, em 13/08, quando executava 
serviços de instalações elétricas, no mu-
nicípio de Fátima, na Bahia. Deixa viúva 
e dois fi lhos.

No dia 19/11, no município de Tu-
cano, os operários Antonio Bispo Matos 
e Léo Jamison Barros dos Santos, am-
bos com 27 anos e exercendo a fun-

ção de Eletricistas de Linha Viva, caíram 
quando o guindaste em que se encon-
travam dentro da concha, desabou.

Antonio morreu no local e Léo Jami-
son foi socorrido e chegou a receber 
os primeiros atendimentos no Hospital 
Municipal Mariana Penedo, em Tucano. 
Devido à gravidade, seria transferido às 
pressas para outro hospital, em Feira de 
Santana, mas não resistiu e morreu na 
ambulância.

SEUS DIREITOS
13º Salário

O 13º salário, garante ao trabalhador (a) o 
pagamento de um salário extra no fi nal de cada 
ano, correspondente a 1/12 (um doze avos) 
da remuneração por mês trabalhado. 

Tem direito à  gratifi cação    todo     traba-
lhador (a), a partir de 15 dias de trabalho. Os 
valores devidos devem ser pagos em duas 
parcelas: a primeira parcela deve ser paga até 
dia 30/11; e a segunda parcela até dia 20/12.

O pagamento do décimo terceiro em uma 
única parcela, como é feito por muitos em-
pregadores no mês de dezembro, é ilegal e 
a empresa fi ca sujeita à multa. Atenção: O tra-
balhador (a) tem direito ao 13º salário mesmo 
que seja demitido antes do mês de dezembro. 

Em caso de atraso, denuncie ao                    
SINTRACOM-BA pelo Disque Denúncia (71) 
3496-6238. Fique atento. 

19º Campeonato: Final será dia 14/12
A Bola está rolando no 19º 

Campeonato de Futebol de 
Campo do SINTRACOM-BA, 
no Campo do SESI de Simões 
Filho. No próximo dia 14/12  
acontece a fi nal e vamos fi car sa-
bendo qual equipe será campeã 
e a vice-campeã.

Acompanhe os resultados 
em nosso site www.sintra-
com.org.br e venha participar 
e torcer pelo seu time. E traga 
sua família para se divertir. Tra-
balhadores (as) sindicalizados e 
dependentes têm acesso à es-
trutura de lazer e piscina, nos 
dias de jogos. 

Queda de guindaste provocou 
a morte de dois operários 

Conecta: 
18/12 tem reunião na SRTE

A Conecta pagou aos traba-
lhadores (as) da administração o 
reajuste proporcional ao tempo 
em que a empresa chegou na         
Bahia. O SINTRACOM-BA vai 
à luta para garantir os direitos e 
tem reunião em 18/12, às 10h, na 
SRTE, para buscar uma solução. A 
Coelba foi convidada. Precisa re-
solver urgente. Assim não dá!


