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CAMPANHA SALARIAL 2015
É hora de mobilizar e pressionar os patrões

Participe da Assembleia, dia 21/01, às 18 horas, no Largo de S. Bento

Reivindicações

A Campanha Salarial 2015 dos tra-
balhadores (as) da construção está a 
todo vapor. A pauta de reivindicações 
foi entregue ao patronato (em 25/11) e 
já     aconteceram seis reuniões de nego-
ciação com a participação da direção do        
SINTRACOM e da FETRACOM, a últi-
ma no dia 14/01. A hora de mobilizar é 
agora. Vamos debater com os   compa-
nheiros (as) nos canteiros e ficar atentos 
para o chamado do Sindicato. Dia 21/01 
(quarta-feira) tem assembleia, às 18 ho-
ras, no Largo de São Bento. Chame os 
colegas e venha participar.

Na assembleia, as diretorias do        
SINTRACOM e da FETRACOM vão 
informar o andamento das negociações 
com o sindicato patronal. E vamos de-
cidir os rumos do movimento.

É fundamental a participação de cada 
um de nós. A data-base da categoria é 
1º de janeiro e temos que fortalecer a 

Campanha Salarial para pressionar os 
patrões e avançar, com a garantia de mais 
direitos.

Lembre: Quem luta, conquista!

A categoria reivindica 15% de 
reajuste salarial, tíquete refeição de 
R$ 15, contrato de experiência com 
prazo não superior a 30 dias, gratui-
dade do custeio do vale transporte, 
cesta básica para todos, ampliação 
do Plano de Saúde para depen-
dentes com coparticipação menor 
para o trabalhador (a), exames mé-
dicos gratuitos para homens e mu-
lheres, para combater os cânceres 
de mama, próstata e pênis.

E ainda: proibição do uso de 
elevadores de um cabo, para pas-
sageiros, conforme portaria da NR 
18 (Comissão Permanente Na-
cional - CPN), redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais, 
sem redução de salários, fim do fa-
tor previdenciário e rejeição ao PL 
4330, que regulamenta o trabalho 
precário. 

Já podemos comemorar uma 
vitória. A partir de agora, o piso da 
categoria é estadual, com salário 
unificado para os trabalhadores (as) 
da capital e do interior.

19º Campeonato foi
show de bola. Veja
as fotos na Pág. 3
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Nova direção do SINTRACOM é eleita com 96% dos votos
Após três dias de votação, em 15, 

16 e 17/12, os trabalhadores (as) as-
sociados do SINTRACOM-BA vota-
ram e elegeram, com 96% dos vo-
tos válidos, a Chapa 1 – Experiência 
e Renovação Classista, que recebeu 
5.433 votos, do total dos 5.647 vo-
tos depositados nas urnas da capital 
e do interior do estado.

O companheiro José Ribeiro foi 
reconduzido à presidência e fala 
sobre esse resultado: “Confirma 
o reconhecimento da categoria ao 
trabalho que estamos desempe-
nhando em defesa dos direitos dos 

trabalhadores (as). Vamos continuar 
na luta por mais direitos e melhoria 
nas condições de trabalho”.

Apenas uma chapa concorreu ao 
pleito. A Comissão Eleitoral infor-
mou que houve uma tentativa de 
inscrever outra chapa, mas apresen-
tou inúmeras irregularidades e foi 
impugnada, a pedido de três associa-
dos do Sindicato, conforme as nor-
mas estabelecidas pelos Estatutos da 
entidade.

Em breve divulgaremos a data da 
festa da posse. Aguarde.

Confira a nova diretoria

Diretoria Executiva com 
atribuições definidas: Presidente - 
José Ribeiro Lima - Beira Mar; Vice-
Presidente - Luis Carlos da Cruz 
Santos - Soares Leone; Secretária 
Geral - Lucia Costa Maia – Conder; 
2º Secretário - Florisvaldo Bispo - 
Suarez; Tesoureiro - Raimundo Bri-
to – Civil; 2º Tesoureiro - Erisvaldo 
Evangelista – Oliveira Maciel; Diretor 
Jurídico – Amilton Otávio dos Santos 
– MRM; Diretor de Imprensa – Car-
los Silva - JF Steel; Diretor de Saúde 
– Arilson Ferreira - Luiz Mendonça; 
Diretor Repres. junto à Federação – 
José Nivalto Lima – Lebran; Diretor 
de Patrimônio – Edson Souza (Biliga) 
– Odebrecht; Diretor Inter-Sindical – 
Amando de Jesus – Suarez; Diretoria 
da Mulher – Ednalva Bispo – Ebisa; 
Diretor de Formação – Luis Claudio 
Belon – DBA; Diretor de Esporte 
e Cultura – Nilton de Oliveira Luz 
(Galego) – Concreta; Diretor de 
Aposentadoria – Antonio Rebouças 

José Ribeiro foi reconduzido à presidência

– MRM; Diretor da Juventude – Mar-
cos Cesar dos Santos – Gráfico.

Diretoria Executiva sem 
atribuições definidas: Jailton Lopes – 
Segura, Maria Nery Querino – Con-
der, Carlos Alberto Barbosa – Morel, 
Givaldo Lima – Aliança da Bahia, Vera 
Lucia Santana – Empate, Julio Ribeiro 
– André Guimarães, Antonio Carlos 
dos Santos – Montril, Manoel Ro-
drigues – Austrália, Raileucio Araujo 
– GDK, Nilton Costa – Leão, Her-
cília Conceição dos Santos – Costa 
Andrade, Antonio Marcos – Queiroz 
Galvao, André Chagas – FCK, Ri-
cardo Silva – Morel, Helio Mendes 
– FCK, Francisco Santana – Sertenge, 
Alcione Lourenço – Moreira.

Conselho Fiscal: Efetivos – Val-
domiro Bomfim – Liz, Dioclécio Me-
nezes – Padrão, Washington Luiz de 
Queiroz – Segura. Suplentes: Ailton 
Santos – Nunes, Arisandré Estrela – 
OAS, Valquíria Marinho – Metrus.

CTB e centrais estão 
na luta por direitos
O presidente da central sindical 

CTB, Adilson Araújo, faz uma análise 
e diz que as medidas anunciadas pelo 
governo federal “são amargas contra 
a classe trabalhadora e rompem com 
a afirmação da presidenta Dilma de 
que ‘nem que a vaca tussa’ alteraria 
a legislação trabalhista”.

A CTB entende que o governo 
aperta o cinto dos mais penaliza-
dos, com as alterações no seguro-
desemprego, abono salarial, auxílio-
doença, entre outros. E mantém 
engavetada a pauta unitária das 
Centrais sindicais, como redução da 
jornada de trabalho e fim do fami-
gerado fator previdenciário. E mais 
grave: o governo pretende manter 
elevado o superávit primário e a 
política de juros altos.

Até o final de janeiro a CTB par-
ticipa de uma nova reunião com 
o governo e as centrais sindicais.  
Adilson Araújo assegura que os 
trabalhadores (as) vão à luta: “Va-
mos questionar as medidas e ratifi-
car nossa posição, nenhum direito a 
menos”.
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1 9 º  C A M P E O N A T O
F O I  S H O W  D E  B O L A

Comissão de Esportes: organizaçãoMiraldo Vieira (Contricom) entrega a taça à vice Odebrecht

Equipe de árbitros que apitou a final 

Depois do jogo rolou a comemoração Diretora Vera Lúcia 
entrega taça ao artilheiro

Cecília Ferreira (Sintracom Sudoeste) 
entrega troféu ao melhor goleiro

Lazer para familiares dos associados

Entrega da taça de campeã à equipe JCG

Durante três meses, a partir de 
13/09, a bola rolou no Campo do SESI 
de Simões Filho, no 19º Campeonato 
de Futebol de Campo do SINTRA-
COM-BA.

A disputa final aconteceu no dia 
14/12 e a equipe JCG conquistou o 
título de grande campeã, vencendo a 
Odebrecht com o placar de JCG 2 X 1 
Odebrecht.

Confira nas fotos como foi mais esta 
grande festa dos esportes sindicais, que 
o SINTRACOM-BA realiza, por 19 
anos consecutivos, para o lazer dos tra-
balhadores (as) e seus familiares, com a 
coordenação da Diretoria e Comissão 
de Esportes.
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ACIDENTES DO TRABALHO EM 2014
Bahia teve o 2º maior número de mortes na construção em 13 anos

O SINTRACOM-BA registrou, 
em 2014, nove mortes de operári-
os da construção, em decorrência 
de acidentes do trabalho, na Bahia. 
Foi o segundo maior número, nos 
últimos 13 anos. Ficou atrás apenas 
do ano de 2011, quando aconteceu 
o acidente na construtora Segura, 
que provocou a  morte  de   nove    

trabalhadores (as), na queda de 
um    elevador a cabo, no prédio em   
construção, Comercial II, próximo 
ao Iguatemi.

Porém, o número total de aci-
dentes com vítimas, inclusive as 
que tiveram ferimentos, foi de 73;  
diminuiu quase pela metade, com-
parando com o ano de 2013, que 
teve 132 vítimas. 

Prefac/Pojuca: Trabalhadores vão 
parar no hospital com água contaminada Salário mínimo passa a R$ 788

Pelo menos 51 trabalhadores da construtora Prefac, 
da cidade de Pojuca (67 km de Salvador), passaram mal, 
após ingerir água de um reservatório que estava com 
oito ratos mortos, no dia 06/01, numa fazenda na zona 
rural de Mata de São João, na Região Metropolitana de 
Salvador (RMS).

A água vinha de um tanque que possuía um filtro 
colocado pela própria empresa. Os trabalhadores senti-
ram mau cheiro e quando foram olhar, encontraram os 
animais mortos.

No final da tarde, deram entrada na emergência 
do Hospital Municipal Doutor Carlito Silva, em Pojuca, 
onde a maioria reside. Ficaram em observação e alguns 
receberam soro, e foram liberados à noite.

Os operários se queixaram de que não tiveram 
acompanhamento da empresa e foram sozinhos para o 
hospital.

Desde o dia 1º de janeiro está em vigor o novo 
salário mínimo nacional, que passou para R$ 788. 
Com isso, alguns índices e benefícios também mu-
dam. Confira abaixo: 

Seguro-desemprego: Pago aos trabalhadores 
dispensados sem justa causa. Calculado pela mé-
dia de salário dos últimos três meses antes da dis-
pensa, mas o benefício não pode ser inferior ao 
salário mínimo;

Pensão por morte: O valor também não pode 
ser menor que o salário mínimo.

Abono salarial: é o pagamento de um salário 
mínimo por ano dado a quem recebeu, em média, 
até dois salários mínimos mensais e trabalhou com 
carteira assinada por pelo menos 30 dias. Para re-
ceber, é necessário estar cadastrado no PIS ou no 
PASEP há pelo menos cinco anos.


