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Centrais sindicais mobilizam trabalhadores (as)
Vivemos um momento crucial na luta
na luta por direitos
da classe trabalhadora brasileira. É fundamental a unidade, contra as forças da elite
golpista, que atua com o firme propósito
de retirar direitos já conquistados pelos
trabalhadores (as).
Os presidentes do SINTRACOMBA, José Ribeiro, e da FETRACOM-BA,
Edson Cruz, juntamente com diretores,
promoveram mobilizações em diversos
canteiros de obras, no Dia Nacional de
Mobilizações, 29/05, convocado pelas centrais sindicais CTB (à qual somos
filiados), CUT, CSB, CSP-Conlutas, Intersindical, Nova Central e UGT, que teve
manifestações em todo o país.
A mobilização é contra o Projeto de
Lei 4330, que precariza o trabalho e amplia a terceirização sem limites. Aprovado
na Câmara dos Deputados, em Brasília,
graças à atuação do presidente e algoz
dos trabalhadores (as), Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), agora tramita no Senado,
como PLC 30.
A retirada de direitos vem também
com as medidas provisórias MPs 664 e
665, aprovadas na Câmara e no Senado,
que mudam as regras para o segurodesemprego, abono salarial, pensão por
Teve mobilização também no canteiro
Greenville (Patamares)

José Ribeiro, Edson Cruz
(vermelho) e diretores
foram em obras da orla

morte, auxílio-doença, aposentadoria
por tempo de serviço e por invalidez.
Nesse ponto (aposentadoria), houve
uma mudança para melhor no famigerado fator previdenciário. Foi aprovada
a fórmula 85/95, que flexibiliza o acesso
ao benefício para a aposentadoria por
tempo de serviço.
Pedimos à presidenta Dilma que ouça
a voz dos trabalhadores (as): #VetaDilma a terceirização sem limites e aprove
a regra 85/95 para a aposentadoria. Não
ao retrocesso e à retirada dos direitos.
A classe trabalhadora não pode ser mais
penalizada.
Saiba mais sobre a luta e as novas
regras, nas páginas 2 e 3.

Sessão na Câmara Municipal
de Salvador sobre terceirização

Servidores da CONDER na luta,
junto com SINTRACOM e a ASCON

19° Forro do Peão
LEIA MAIS:
Rádio Peão e
Inscrições para
o 20º Campeonato
Pág. 4

71 3496-6238

Dia 19/06 o SINTRACOM-BA
promove o 19° Forró do Peão, a partir
das 22 horas, no Cais Dourado (Comércio). O mais animado arrasta-pé
traz as atrações: Zé de André, Melaço
de Cana e banda Xote Mania.
Para ter acesso, basta apresentar a
carteira de sócio do SINTRACOM ou
contracheque do mês, com desconto
da mensalidade sindical, acompanhado
da carteira de identidade. Mulheres
têm entrada franca. E quem sair do local da festa, não terá direito a entrar
de novo.

www.sintracom.org.br – www.fetracom-ba.org.br – www.flemacon.org
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A luta por direitos continua: Não aceitamos retrocesso

O presidente nacional da CTB, o
companheiro baiano Adilson Araújo,
ressalta que “cabe ao movimento
sindical classista mobilizar as suas
bases e intensificar o enfrentamento
do PL 4330 (agora, no Senado, PLC
30)”.
O presidente do SINTRACOMBA, José Ribeiro, convoca os trabalhadores (as) do ramo da construção
para a luta. A batalha ainda não terminou. Vamos continuar mobilizados para exigir que os direitos dos
trabalhadores (as) sejam respeitados.
Desse jeito, os companheiros (as) que ganham salários mais
baixos, serão os mais atingidos e isso
nós não aceitamos. Se preciso, vamos fazer a greve geral no país.

A elite quer
retirar direitos
Com certeza a direita fascista está
por trás disso tudo, representada pelos políticos que financiou e ajudou a
eleger, na Câmara e no Senado. Eles
trabalham com o propósito de derrubar o governo de Dilma Rousseff,
eleito pelos trabalhadores (as), e impedir os avanços que conquistamos
nos últimos 13 anos, a partir do governo Lula.
Entendemos que, se há necessidade de ajuste, não pode ser com
o sacrifício dos trabalhadores (as).
Que a elite, possuidora de grandes
fortunas e polpudas contas, até em
bancos da Suíça, dê o seu quinhão
de contribuição.

Mobilização
em diversos
canteiros,
com SINTRACOM
e FETRACOM

Câmara Municipal debate
terceirização em sessão especial
A terceirização foi tema também de sessão especial, na Câmara
Municipal de Salvador, convocada
pelo vereador Everaldo Augusto
(PCdoB).
Diretores do SINTRACOM,
Raimundo Brito, Arilson Ferreira
e outros dirigentes do Sindicato
estiveram presentes e discutiram os prejuízos da terceirização,
acidentes do trabalho e vários
problemas que acontecem com
trabalhadores (as) de empresas
terceirizadas.
Presentes também a superintendente do DIEESE, a econo-

Aposentadoria: CTB defende regra 85/95
A luta dos trabalhadores (as) contra o famigerado fator previdenciário,
criado no governo FHC, para retardar
a aposentadoria de quem deixa de trabalhar mais cedo, teve uma vitória, com
a aprovação na Câmara e no Senado da
regra 85/95.
O diretor da CTB Nacional, Pascoal
Carneiro, participou de audiência no
Senado e defendeu a fórmula 85/95,
que torna mais objetivas as regras para
a aposentadoria.
Hoje, quem se aposenta e ganha
mais de um salário mínimo, cai no fator, e tem perdas de 15% a 30% no
benefício.

Com a regra 85/95, a mulher poderá
se aposentar com salário integral, quando a soma de sua idade aos 30 anos de
contribuição for 85. No caso dos homens, a soma da idade aos 35 anos de
contribuição tem que resultar em 95.
A mulher com 55 anos de idade
e 30 anos de contribuição poderá se
aposentar, sem perda no benefício. E o
homem basta atingir 60 anos e 35 de
contribuição.
Caso seja aprovada pelo Senado
e sancionada pela presidenta Dilma
Rousseff, a nova regra 85/95 passa a
valer a partir de 2016.

JORNAL DO

2

SINTRACOM
Bahia

SINTRACOM-BA esteve presente
na sessão especial da Câmara

mista Ana Georgina, a vereadora
Aladilce, o deputado federal Daniel Almeida (ambos do PCdoB), o
presidente da CTB-Bahia, Aurino
Pedreira, dentre outros.

Aviso: Consulta médica
Comunicamos que,
por motivo de
segurança, a partir de
1º/06/2015, a marcação
das consultas médicas
será através
dos telefones:
(71) 3496-6204 /
3496-6205 / 3496-6247
/ 3496-6239, no horário:
das 8 às 17 horas.

Direitos Trabalhistas – O que muda com novas regras das MPs 664 e 665

Seguro-desemprego
Antes: Tempo mínimo: seis meses de trabalho ininterruptos.
Agora: 1ª vez 12 meses de trabalho; 2ª vez nove meses; e 3ª vez seis meses.

Abono Salarial (PIS)
Antes: Tempo mínimo de trabalho: um mês no ano. Benefício: um salário -mínimo.
Agora : Tempo mínimo: três meses ininterruptos. Benefício: proporcional ao tempo.

Auxílio-Doença
Antes: 91% do salário até teto do INSS. Empresas pagam 15 dias, antes do INSS.
Agora: Empresas pagam 30 dias. Benefício: Média das últimas 12 contribuições.
Pensão por Morte
Antes: Não exigia tempo mínimo de contribuição. Na data do falecimento: Segurado
deveria estar contribuindo para Previdência; Valor da pensão: 100% do salário na data.
Agora: Tempo mínimo: dois anos de união estável ou casamento. Contribuição do
segurado para INSS: mínimo de dois anos. Pensão vitalícia para cônjuge a partir de 45
anos. Valor da pensão: 50% do salário com até máximo de cinco cotas de 10% por
dependente. Dependente que mata parceiro dolosamente não terá direito à pensão.
Aposentadoria por invalidez
Antes: Início do benefício : data da incapacidade. Empresa paga os primeiros 15
dias, antes do INSS.
Agora: Empresa paga os primeiros 30 dias. Início do benefício: 31º dia seguinte.
Se der entrada na Previdência ao requerimento do benefício em mais de 45 dias,
início será a data de entrada.
Aposentadoria por tempo de serviço
Antes: Quem ganha mais de um salário mínimo, ao se aposentar, cai no fator
previdenciário e tem perda dos benefícios entre 15% a 30%.
Agora: Com nova fórmula 85/95, segurado poderá aposentar com salário integral.
Mulher: quando soma da idade mais 30 anos de contribuição resultar 85. Homem:
quando soma da idade mais 35 anos de contribuição resultar 95. Exemplo: Mulher
Idade 55 + contribuição 30 anos = 85; Homem: Idade 60 + 35 de contribuição = 95
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Rádio
Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
SINTRACOM-BA na luta em
defesa de demitidos da Linx

Em 27/05 foi realizada reunião na
SRTE com o SINTRACOM-BA, a Linx
Instaladora e a Greenville E Incorporadora para solucionar a demissão, em
1°/04, de 64 operários da Linx, terceirizada da PDG.
Trabalhavam no canteiro Greenville (Patamares) e até aquela data não
tinham recebido verbas rescisórias.
Ficou acordado o seguinte: Greenville E Incorporadora arcará com o pagamento da rescisão e da multa de 40%
do FGTS, até 11/06. A Linx pagará o
INSS e fará a quitação do FGTS atrasado de outubro/2014 a março de 2015,
em três parcelas a partir de 25/06 e as
demais a cada 30 dias. A Linx entregará
à Greenville os documentos para quitação das rescisões até 28/05.
Os acordos feitos diretamente pela
Linx com a maioria dos demitidos,
que abriram mão da multa, serão homologados pelo SINTRACOM-BA,
com ressalvas, nos dias 15, 16 e 17 de
junho/2015.
O SINTRACOM registrou em
ata que “refuta veementemente” o
termo relativo ao artigo 477 da CLT,
esclarecendo que foi celebrado em
momento de extrema fragilidade
econômica dos trabalhadores (as) e sem
qualquer assistência sindical.

Operária da Apto / PDG é vítima
de acidente do trabalho
A Ajudante Prática, Madalena Ferreira Santos, da empreiteira Apto, terceirizada da PDG, que trabalha com rejuntamento no canteiro de obra Greenville,
foi vítima de um acidente de trabalho,
no dia 13/05. Quebrou o joelho direito
e teve uma luxação no ombro esquerdo. Atendida no Hospital do Subúrbio,
foi submetida à cirurgia.
A operária, contratada desde
dezembro de 2013, escorregou na
lama acumulada no local, tropeçou no
gancho de eixo da torre, que estava paralelo ao vão da cremalheira, e sofreu
uma queda.
O Sindicato está acompanhando o
caso.

Munford demite e não paga
aviso, nem dá baixa na CTPS
A empreiteira Munford que presta
serviços para várias construtoras de Salvador está demitindo os trabalhadores
sem disponibilizar aviso prévio nem dar
baixa na carteira.
Além disso a empreiteira não está
efetuando o pagamento da rescisão dos
trabalhadores (as).

Amplacom / PDG não dá
férias há mais de três anos

Trabalhadores (as) da Amplacom,
terceirizada da PDG, estão sem tirar
férias há quase três anos, o que está
causando uma situação de estresse e
comprometendo a saúde e a segurança
no trabalho.
A direção do SINTRACOM-BA
teve diversas reuniões com a empresa
e ficou acordado que, até o dia 27/05,
todos receberiam seus vencimentos,
referentes às férias dobradas, o que não
ocorreu.
O SINTRACOM-BA exige providências imediatas para solucionar o problema.

Jaguaraci (Actitur) atrasa salários
e não fornece uniforme

A empresa Actitur, responsável pela
obra da Torre Morada de Bartolomeu,
localizada atrás do Hiper Bom Preço
do Itaigara, está com a empreiteira
Jaguaraci Manutenção e Conservação
atrasando com frequência a quinzena
e o salário dos trabalhadores (as). Além
disso, não está fornecendo o fardamento necessário.

Vitória da luta nas elétricas: Gestante demitida ganha ação

Uma trabalhadora da Conecta, prestadora de serviços à concessionária de
energia elétrica (Coelba), demitida com
cinco semanas de gestação, procurou o
SINTRACOM-BA e através do advogado do Sindicato, Dr. Joaquim Teixeira

Lima Júnior, entrou com ação judicial e
ganhou, garantindo o direito a ser reintegrada e ao recebimento dos salários,
desde o dia da demissão (25/09/2014)
até a data da reintegração.
A sentença foi dada pelo juiz da 15°

20º Campeonato do SINTRACOM-BA

EXPEDIENTE

Continuam abertas as inscrições para
o 20º Campeonato do SINTRACOM-BA.
Para mais informações, procurar o diretor
de Esportes e Cultura, Nilton Luz (Galego), telefone (71) 3797-1702/01.

Concurso de vídeo da CTB
Faça um vídeo de até 3 minutos, com o
tema mundo do trabalho e participe do 1º
Concurso Vídeo em 3 Minutos – a Face do
Trabalhador (a). Prazo de inscrições: 30/06.
Entregue na CTB-Bahia, Salvador, uma cópia
DVD, junto com ficha de inscrição. Mais informações e ficha no site: www.ctbbahia.org.br.
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Vara do Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), Gilson Oliveira Silva. A empresa
recorreu. A trabalhadora é auxiliar administrativa.
Não publicamos seu nome, para
preservar sua identidade.
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