
JORNAL DOJORNAL DO

SINTRACOMSINTRACOM
Bahia

JORNAL DOJORNAL DO

SINTRACOMSINTRACOM
Bahia 1

JORNAL DOJORNAL DO

Fundado

em

1919

FILIADO A:

FETRACOM-BA/DIEESE

CONTRICOM/FLEMACON

UITBB SINTRACOMSINTRACOM
Bahia

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº633 - MAIO/2015

www.sintracom.org.br – www.fetracom-ba.org.br – www.flemacon.org
71 3496-6238

Centrais sindicais convocam trabalhadores (as) para o
Dia Nacional de Paralisação e Manifestações, em 29/05

As centrais sindicais CTB, CUT, UGT, NCST, 
CSP Conlutas e Intersindical, sindicatos e movi-
mentos sociais estão mobilizados para a realização 
do Dia Nacional de Paralisação e Manifestações, 
em 29 de maio, em defesa dos direitos e da 
democracia, contra a terceirização, as Medidas 
Provisórias 664 e 665, e o ajuste fiscal, que retiram 
direitos e lesam a classe trabalhadora.

A mobilização do dia 29 será uma preparação 
para uma possível greve geral contra o projeto de 
lei sobre a terceirização, contra o retrocesso e em 
defesa da organização dos trabalhadores.

O PL 4330, da terceirização, foi aprovado 
pela Câmara dos Deputados, e ainda passará pelo 
Senado, seguindo depois para a Presidência para 
aprovar ou vetar. As centrais sindicais e os traba-
lhadores (as) reivindicam à presidenta: #VetaDil-
ma. 

As MPs 664 e 665 retiram direitos dos traba-
lhadores (as) e determinam novas regras para o 
recebimento do Abono Salarial (PIS), Seguro De-
semprego, Auxílio Doença e o benefício da pen-
são por morte.

A realização de uma greve geral vai depender 
de como essas questões serão encaminhadas pe-
los parlamentares e pelo governo federal.

Os trabalhadores (as) estão na luta e não acei-
tam “Nenhum direito a menos”, como prometido 
em campanha pela presidenta Dilma.

LEIA MAIS:
PEC da bengala vai engessar 

o Judiciário – Pág. 2
Paralisação de 24 horas 

na CONDER – Pág. 3
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do trabalho – Pág. 3
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está na lista – Pág. 4

AVISO AOS ASSOCIADOS DO SINTRACOM-BA
Comunicamos que, por motivo de segurança,

a partir do dia 1º de junho de 2015 a marcação das 
consultas médicas será realizada exclusivamente 

através dos seguintes telefones:
(71) 3496-6204 / 3496-6205 / 3496-6247 / 3496-6239

no horário: das 8 às 17 horas

SINTRACOM-BA com a CTB no 1º de Maio  
Pág. 2

4º Encontro de Mulheres da CTB-BA 
Pág. 3
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SINTRACOM-BA no 1º de Maio unificado com a CTB
O SINTRACOM-BA participou, jun-

to com a CTB e demais centrais sindi-
cais, das comemorações do 1º de Maio, 
Dia dos Trabalhadores, no Terreiro de 
Jesus, Pelourinho, em Salvador. O ato 
teve como foco a luta contra o PL 4330 
(leia matéria na página 1).

O presidente da CTB, Aurino Pe-
dreira, alertou: “Estamos vivendo um 
momento de disputa entre classes no 
Brasil. Os mais ricos tentam enfraque-
cer a organização e o poder de luta da 
classe trabalhadora. Mas, nós, traba-
lhadores (as) vamos continuar unidos e 
fortes para vencer mais esta ameaça aos 
nossos direitos”.

Após o ato político, a festa continuou 
com shows de Adelmário Coelho, Kart 
Love, Sambah Violeta, Só Nós do Pa-

gode e Fora da Mídia.
O 1º de Maio também teve manifes-

tações em diversas cidades do interior 
do estado.

“PEC da bengala” vai engessar Judiciário
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), está fazendo de tudo para preju-
dicar as conquistas dos trabalhadores 
(as) e a democracia. Depois do PL 
4330, defendeu e conseguiu aprovar 
a Proposta de Emenda Constitucional 
457/05, a chamada “PEC da bengala”, 
que elevou a idade de aposentadoria 
dos ministros de tribunais superiores 
e do Tribunal de Contas da União 
(TCU), de 70 para 75 anos.

O objetivo é retirar a possibilidade 
da presidenta Dilma Rousseff indicar 
os cinco ministros para o Supremo 
Tribunal Federal, nas vagas  dos que 
estão prestes a se aposentar. 

Isso será grave para o país. O re-
sultado será um grande retrocesso. 
Vai engessar o Judiciário (que já é 
moroso), desestruturar esse poder, 

dificultar o avanço em questões im-
portantes para a cidadania e impedir 
a renovação de jurisprudências para a 
aplicação das leis em casos semelhantes.

As críticas à medida são contundentes 
e partem do próprio Judiciário. São 
contrários à “PEC da bengala” os presi-

dentes da Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB), João Ricardo Cos-
ta, da Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho (Anamatra), Paulo 
Schmidt, e o vice-presidente da As-
sociação dos Juízes Federais (Ajufe), 
André Tobias Granja. 

20º Campeonato do SINTRACOM-BA
Estão abertas as inscrições para o 20º Campeonato 

do SINTRACOM-BA. Para mais informações, 
procurar o diretor de esportes e Cultura, 

Nilton Luz (Galego), tel.: (71) 3496-6238.

Vem aí o 19º Forró do Peão, dia 19/06, 
no Cais Dourado. Aguarde que divulgaremos 

as atrações, em breve.

O presidente da CTB-Bahia : Aurino Pedreira chama os trabalhadores (as) pra luta!
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4º Encontro da Mulher Trabalhadora da CTB Bahia
Diretoras do SINTRACOM-BA e 

lideranças do movimento de mulheres 
na construção participaram em Salva-
dor, nos dias 8 e 9/05, do 4º Encontro 
da Mulher Trabalhadora da CTB Bahia, 
juntamente com sindicalistas de todo o 
Estado.

Foram dois dias de debates inten-
sos sobre reforma política, democracia, 
empoderamento das mulheres, movi-
mento sindical e o impacto da tercei-
rização para as mulheres, com foco na 
ampliação da participação feminina nos 
espaços de decisão.

Representaram o SINTRACOM-BA 
as diretoras Ednalva Bispo (Secretária 
de Assuntos da Mulher), Maria Nery e a 
liderança operária, Lílian Boaventura. A 
Federação estadual FETRACOM-BA foi 
representada pela diretora de Mulheres 
da entidade, Sônia Maria, e a Federação 
Latino-Americana e Caribenha do ramo 
FLEMACON, pela sua presidente, Lúcia 
Maia, que fez uma palestra sobre “A luta 
pela igualdade de gênero na América 
Latina”.

O evento foi preparatório para o 2º 
Encontro Nacional de Mulheres Traba-
lhadoras da CTB, que acontece de 22 
a 24 de maio, em Brasília. Foi criado 
um Coletivo de Mulheres e aprovada 
moção de repúdio contra os deputados 
federais Roberto Freire (PPS-PE) e Al-
berto Fraga (DEM-DF), que  agrediram 
física e verbalmente a líder do PCdoB na 
Câmara, deputada Jandira Feghali (RJ), 
em sessão da Câmara dos Deputados.

Lúcia Maia (blusa preta) 
foi uma das palestrantes

Servidores da CONDER fazem paralisação de 24 horas
No dia 05/05 os servidores da 

CONDER realizaram uma paralisação 
de advertência, por 24 horas, em pro-
testo contra a negativa da empresa em 
negociar a pauta de reivindicações da 
Campanha Salarial 2015 e pelo não 
cumprimento do PCCS (Plano de Car-
gos, Carreira e Salários).

A Associação dos Servidores da 
CONDER (Ascon) e SINTRACOM-
BA lembram que a pauta reivindicatória 
foi entregue à direção da empresa no 
dia 27 de março e a data-base da ca-
tegoria é 1º de maio. No entanto, até 
o momento, a empresa não atendeu às 
reivindicações dos trabalhadores (as).

Paralisação dos servidores 
movimentou a CONDER

Atenção trabalhadores (as) acidentados no trabalho
A direção do SINTRACOM-BA chama a atenção dos companheiros (as) vítimas de 

acidentes do trabalho ou lesionados por doença ocupacional, para que entrem em 
contato com o Sindicato, pessoalmente ou através de um familiar, para maiores 

esclarecimentos sobre as providências a serem tomadas.
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

MS Construtora não cumpre CCT e SINTRACOM-BA vai à SRTE
A direção do SINTRACOM-BA solicitou à Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) o agendamento de uma 
reunião com os responsáveis da MS Construtora, para buscar uma 
solução e resolver pendências que a empresa tem com os seus 
trabalhadores (as).

A MS Construtora atua em Jacobina, Senhor do Bonfi m e região 
do SISAL e não vem cumprindo o estabelecido na Convenção Co-
letiva de Trabalho – CCT, assinada pelos representantes do patro-
nato e dos trabalhadores (as).

Assim não dá. Os direitos dos operários (as) devem ser respei-
tados. Estamos de olho!

CS Construções e Empreendimentos demite e não paga
A CS Construções e Empreendimentos, escritório no bairro 

de Brotas, em Salvador, demite seus trabalhadores (as), marca a 
homologação no SINTRACOM-BA e o preposto da empresa 
não aparece. Os trabalhadores fi cam esperando e a CS não dá            
nenhuma satisfação.

Tem caso que já passou de 90 dias e a demissão não foi ho-
mologada ainda. Isto é falta de respeito aos direitos dos traba-
lhadores (as). A direção do SINTRACOM-BA já está tomando as 
devidas providências.

SINTRACOM-BA CONVOCA TRABALHADORES DA RELAÇÃO ABAIXO
A direção do SINTRACOM-BA convoca os trabalhadores (as) contratados pela 

Construtora Segura, a partir de 31/08/2011, para comparecerem ao setor Jurídico do 
Sindicato, para tratar de assunto de seu interesse. 
Adilson dos Santos
Afonso Rodamilans Filho
Agostinho Vitoriano dos Santos
Alex de Santana Silva
Anderson Jesus de Cerqueira
André Luís Santos
Antônio Elias da Silva
Antônio Gilson Souza de Oliveira
Antônio José Neves de Jesus
Antônio Luiz Alves dos Reis
Antônio Reis do Carmo
Celso dos Santos Souza
Crispim dos Santos Souza
Damião Queiroz dos Santos
Demes Frances Queiroz
Dielson Costa Santos
Edivam Pereira de Oliveira
Evanildo Santos de Assis
Edwilson Menezes da Conceição

Galdino de Macedo Barbosa
Genilson do Nascimento Santos
Gilson Barbosa dos Santos
Graciano Lopes da Silva
Ildefonso da Conceição
Jairo de Almeida Correia
Joel Pereira da Silva
Jonas Ribeiro de Souza
José Augusto dos Santos
Manoel Batista Capistrano
Manoel Bispo Pereira
Pedro Trindade de Souza
Reinaldo Leite Silva
Renato Pereira Cavalcante
Roberval Sena de Jesus
Roque Luiz Moreira dos Santos
Roque Serapião de Almeida
Valdomiro Silva Teixeira
Valtemirando dos Santos Sena

PDG: Empreiteiras
continuam aprontando

Na PDG, as empreiteiras conti-
nuam causando problemas para os 
trabalhadores (as). É o caso da Am-
placom, que não paga as férias; da 
Linx, que o SINTRACOM-BA está 
se reunindo na SRTE, para que 
os direitos dos trabalhadores (as) 
demitidos sejam pagos; da Guedes 
Mota, que falta pagar a multa dos 
40% do FGTS das rescisões; da JJ. 
que não assina a CTPS das ope-
rárias; e da Cunha, que acabou de 
chegar no canteiro, há apenas três 
semanas, e não assinou a carteira 
dos trabalhadores (as).
Estamos tomando as devidas 
providências para solucionar as ir-
regularidades.


