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VITÓRIA DOS TRABALHADORES (AS)
Assembleia aprovou proposta da mediação

A Campanha Salarial 2015 dos  ope-
rários (as) da construção terminou vito-
riosa! Cerca de dois mil trabalhadores 
(as) participaram da assembleia decisiva, 
na noite de 25/02, no Largo de São Ben-
to, e aprovaram por maioria a proposta 
da mediação da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego (SRTE).

Conquistamos reajuste de 8,84% no 
Piso Salarial de Servente (Ajudante Co-
mum) e 8% para os salários até o Piso de 
Operário Qualificado.

O presidente do SINTRACOM-BA, 
José Ribeiro, lembrou que este ano os 
salários da capital e interior já são unifi-
cados. É uma conquista de campanhas 
anteriores.

Raimundo Brito leu a proposta da 
mediação e observou que em 2014 fize-
mos greve de 15 dias e conseguimos um 
reajuste igual.

Foram dois meses de mobilizações 
em diversos canteiros e 12 exaustivas 
reuniões de negociações, as três últimas 
na SRTE, com a participação da direção 
do SINTRACOM-BA e da FETRACOM-
BA, defendendo os trabalhadores (as). A 
entidade patronal Sinduscon manteve o 
impasse, durante todo o período de ne-
gociações. Quando a mediação da SRTE 
fez a proposta, em 24/02, os patrões não 
tiveram outra saída e acataram.

Confira abaixo a tabela com as 
propostas da mediação aprovadas; e veja 
nas páginas 2, 3 e 4 as tabelas salariais e 
fotos da Campanha Salarial 2015.

Anote: As diferenças deverão ser pa-
gas com a folha de pagamento de mar-
ço/2015; as diferenças relativas aos tra-
balhadores (as) desligados, deverão ser 
pagas por rescisão complementar, até o 
dia 10/04/201

Valeu a vitória! 
Quem luta, conquista!

Nota de Esclarecimento sobre a Cesta Básica

Largo de São Bento lotado 
na assembleia decisiva

O SINTRACOM-BA esclarece que a 
assembleia patronal – Sinduscon aceitou 
a proposta da SRTE, com a seguinte res-
salva, no quesito referente à cesta básica: 
para  reduzir o contingente para 80 tra-
balhadores (as) em 2015, 65 em 2016, 
50 em 2017 e 35 em 2018, aceitar a re-
tirada dos atestados médicos como corte 
e a tolerância de 150 minutos por mês, 
a contrapartida é a cesta básica existente 
no valor de R$ 127,00 ficar congelada 
este ano de 2015, sem reajuste.

Todos nós lembramos que, na as-
sembleia do dia 25/02, o presidente do 
SINTRACOM-BA José Ribeiro colocou 
que a proposta da mediação dependia de 

uma resposta positiva do patronal.
O SINTRACOM-BA entende que 

o valor da cesta básica não é o que os 
trabalhadores (as) querem e merecem. 
Porém, na reunião que aconteceu no 
dia 05/03, na SRTE, o Sindicato patronal 
reafirmou o posicionamento de sua as-
sembleia.

Para não perdermos os avanços que 
já tivemos e o reajuste salarial, diante do 
momento político e econômico do país, 
os Sindicatos e a FETRACOM-BA enten-
dem que a categoria deve fazer uma ava-
liação, e se manter mobilizada e consci-
ente que, no ano que vem, a cesta básica 
deve ter um reajuste maior. 
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Veja como fica seu salário - Trabalhadores (as) da Construção

Edson Cruz, Raimundo Brito, 
Everaldo Augusto, José Ribeiro 

e Florisvaldo Bispo

Trabalhadores (as) na luta, 
nos canteiros de obras, em Patamares

Mulheres operárias na luta por 
melhorias na construção

Mobilização dos operários (as) 
na Axxo, no CABBoné vermelho nas mãos dos trabalhadores (as)

Os demais trabalhadores que exercem funções não incluídas nos pisos normativos, mas que percebam salários até o piso 
dos operários qualificados terão seus salários reajustados nos mesmos percentuais, assim como aqueles que ganham acima 
farão jus aos aumentos acordados para cada faixa salarial, conforme abaixo:

a) Reajuste de 8,84% retroativo a 01 de janeiro de 2015 até a faixa salarial relativa ao piso de Servente;
b) Reajuste de 8,00% retroativo a 01 de janeiro de 2015 até a faixa salarial relativa ao piso de Operário Qualificado, inci-

dente sobre a mesma base;
c) Reajuste de 7,0% retroativo a 01 de janeiro de 2015 a partir da faixa salarial relativa ao piso de Operário Qualificado até 

R$ 5.000,00.
d) Reajuste de 6,23% retroativo a 01 de janeiro de 2015 para a faixa salarial a partir de R$ 5.000,01;

Vitória da luta e união da categoria
A assembleia decisiva da Campanha Salarial 2015 teve 

momentos marcantes. O vereador Everaldo Augusto    
(PCdoB) e a vice-presidente da CTB-Bahia, Rosa Souza, 
destacaram a coragem da categoria, que vai à luta por 
melhorias, junto com a direção do SINTRACOM-BA e da 
FETRACOM-BA. 

Everaldo Augusto convocou os trabalhadores (as) a agi-
tarem no alto o boné da Campanha Salarial, com o tradi-
cional grito de guerra: “Trabalhador unido, jamais será ven-
cido”. Prontamente atendido. 

O presidente da FETRACOM-BA, Edson Cruz, ressal-
tou que a vitória da luta só é possível com a união   da    
categoria, com a liderança do SINTRACOM-BA e da 
FETRACOM-BA, e o apoio das entidades FLEMACON, 
CTB, CONTRICOM, UITBB e FSM. Valeu a luta!

Com Lula e Dilma o emprego cresceu
Antes de apresentar a proposta da mediação, Raimun-

do Brito alertou os operários (as) para que não se deixem 
enganar pela campanha que a mídia golpista vem fazendo 
contra o governo Dilma, eleito pelos trabalhadores (as).

Lembrou que nos anos 80 e 90 a categoria passou por 
muitas dificuldades, quando o desemprego em Salvador al-
cançou o índice de 26% e as filas eram imensas em busca 
de emprego nas portas dos canteiros.

Hoje, com as obras dos governos Lula e Dilma, ao con-
trário, o mercado da construção continua em alta, gerando 
empregos.

Raimundo Brito deixou claro: Estamos na luta, em defe-
sa  dos nossos direitos e do governo que nós trabalhadores 
(as) ajudamos a eleger.
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TABELA SALARIAL DE PISOS NORMATIVOS - EMBASA
JANEIRO/2015 
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Confira mais fotos de mobilizações da Campanha Salarial 2015

Centrais estão na luta por direitos e contra ameaças à democracia
O SINTRACOM-BA está na luta 

pela garantia dos direitos dos tra-
balhadores (as) contra as Medidas 
Provisórias 664 e 665 e o Projeto de 
Lei 4.330, junto com as centrais sin-
dicais CTB (à qual está filiada), CUT, 
FS, UGT e NCST. 

E vamos atender ao chamado 
para a luta em defesa dos direitos 
dos trabalhadores (as), da Petrobrás, 
da Democracia, da Reforma Política 
e contra o retrocesso. 

A jornada de lutas das centrais 
tem início em março e prossegue 
com outras mobilizações, que serão 
divulgadas.

O presidente da CTB Bahia, Au-
rino Pedreira, faz um alerta aos tra-
balhadores (as): “Precisamos ficar 
atentos para não cair na campanha 
de desestabilização do país perpe-
trada pelos grandes veículos de co-
municação todos os dias. Sob o tripé 
do aumento da inflação, o combate 
à corrupção e a defesa da Petrobras, 
estamos vendo se repetir o que 
aconteceu nas décadas de 1930 e 
1960, quando as classes dominantes 
usaram os seus interesses para dar 
um golpe na democracia. Nós não 
podemos deixar que aqueles que 
venderam parte da riqueza do nosso 

país voltem ao poder para vender o 
resto”.

Trabalhadores (as) mobilizados 
nos canteiros da Sertenge

Diversas mobilizações 
em canteiros de obras na Pituba

Edificações Itaigara,
 do Consórcio Odebrecht/OAS

Mobilização também 
na empresa Queiroz Galvão

A luta na PDG: muitos 
problemas para resolver 

Operários mobilizados 
também no interior: Alagoinhas


