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19º Forró do Peão foi bom demais!
Saiba como
foi a festa
e confira
fotos com
os melhores
momentos.
Pág 3

Arrasta-pé animado: Diversão garantida para trabalhadores (as) e familiares

Males da terceirização:
Trabalho precário
encontrado em
obras do Recôncavo
e trabalhador sem
assistência. Pág. 4

PIS será pago a
todos os
trabalhadores (as) .
Confira a tabela de
pagamento e veja
quando você vai
receber. Pág. 2

Sessão na Câmara
homenageou o casal

Colombiano e Catarina
O vereador Everaldo Augusto (PCdoB) realizou sessão especial, na Câmara de Salvador,
na noite de 30/06, em homenagem ao sindicalista Paulo Colombiano e esposa Catarina
Galindo, assassinados em 29/6/2010, quando
chegavam em sua residência, em Brotas.
Colombiano era tesoureiro do Sindicato
dos Rodoviários e investigava uma fraude de
R$ 34 milhões no plano de saúde Mastermed,
que prestava serviço à entidade.
Familiares, lideranças do movimento
social, sindical e político cobraram punição
para os assassinos. A direção do SINTRACOMBA se une às vozes que exigem o ﬁm da impunidade e a prisão dos culpados.
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Confira na tabela quando você receberá seu PIS

Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do FAT (Codefat),
realizada em 2 de julho de 2015, foi
definido o calendário de pagamento
do Abono Salarial, para o exercício
de 2015/2016.
Os trabalhadores que têm direito
a esse benefício são aqueles que receberam, em média, até dois salários mínimos mensais no ano de 2014
e trabalharam com carteira assinada
por, pelo menos, 30 dias no ano.
Tradicionalmente, o calendário
de pagamento do abono com-

preende os meses de julho a outubro. Este ano, contudo, o Governo
Federal distribuiu o pagamento em
12 meses: de julho de 2015 a junho
de 2016.
De acordo com o calendário que
foi aprovado, aqueles trabalhadores
que nasceram entre os meses de janeiro e junho só receberão o Abono
em 2016. Já os trabalhadores que
nasceram entre julho e dezembro,
recebem ainda em 2015. A vantagem para o trabalhador que vai
receber o Abono Salarial apenas

em 2016, é que receberá o salário
mínimo já reajustado, em janeiro de
2016.
O início está previsto para 22 de
julho de 2015 e a data-limite é 30
de junho de 2016. Para receber o
Abono, o trabalhador deve estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco
anos.
Veja na tabela as datas de recebimento do PIS, por mês de aniversário do trabalhador.

20ª Copa de
Futebol de Campo

SINTRACOM-BA
AVISA

SEU DIREITO:
CESTA BÁSICA

Fonte: Texto do DIEESE com tabela do Ministério do Trabalho.

Calendário do PIS
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL - 2015/2016
Pago pelas agências da Caixa Econômica Federal

Atenção: Estão
encerradas as
inscrições para a
20ª Copa de Futebol
de Campo do
SINTRACOM-BA.
Em breve
divulgaremos
mais informações.
SINTRACOM-BA
e você,
na luta e no lazer!

A marcação de consulta
para Atendimentos Médicos
agora é feita exclusivamente
por telefone de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00
às 14h00.
Ligue para (71) 3496-6204
/ 3496-6205 / 3496-6239 /
3496-6247.
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O valor da Cesta Básica
é R$ 127,00, a partir
de 01/03/2015, para os trabalhadores (as) da construção.
As empresas são obrigadas a
fornecer a Cesta Básica quando
têm um contingente a partir de
80 trabalhadores (as) no canteiro
de obras.
O atestado médico não tem
efeito de corte do benefício.
A tolerância é de até 75 minutos de atraso por mês, para recebimento.
No período de gozo das férias o trabalhador (a) tem direito
ao benefício.

Shows com as bandas Melaço de Cana (foto), Xote Mania e Zé de André

19º Forró do Peão foi bom demais!

A chuva caiu, mas não atrapalhou a
animação dos trabalhadores (as) e familiares no 19º Forró do Peão, na noite de
19/06, no Cais Dourado.
No palco, o som contagiante das
bandas: Melaço de Cana, Xote Mania e
Zé de André. Na pista, era só alegria.
Afinal, valeu, o forró foi bom demais!
Estamos de parabéns pela organização: a Diretoria, a Comissão organizadora e todos (as) que trabalharam
para dar brilho a esta festa, que o
SINTRACOM-BA vem promovendo,
com grande sucesso, há 19 anos consecutivos.
As máquinas digitais registravam,
nos quatro cantos, os momentos inesquecíveis, com trabalhadores (as) associados e seus dependentes, e a diretoria do Sindicato em confraternização
e lazer. A festa foi linda, com um forró
nota 10!
Confira nas fotos os melhores momentos e fique ligado, porque no próximo ano tem mais.

Aurino Pedreira (CTB), vereador Everaldo Augusto, José Ribeiro e banda Zé de André

Marcaram presença
O presidente do SINTRACOMBA, José Ribeiro, subiu ao palco e
convidou o Presidente da CTB Bahia,
Aurino Pedreira, o vereador Everaldo
Augusto e o deputado federal (ambos do PCdoB), que sempre participam das nossas lutas e também
marcaram presença em nossa festa,
como todos os anos.

Elogiaram a iniciativa do
SINTRACOM-BA, que promove a
luta por conquistas para os trabalhadores (as) e proporciona o melhor forró da cidade.
Estiveram presentes também
dirigentes de Sindicatos de outras
categorias.

Deputado federal
Daniel Almeida e o
presidente José Ribeiro
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Rádio
Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

Cruz das Almas: Paralisação
em obra da UFRB
Diante de tantas irregularidades encontradas nas obras da Construtora
Gabarito, dentro da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB,
em Cruz das Almas, o SINTRACOMBA não teve opção e paralisou as atividades.
Os diretores do Sindicato visitavam os trabalhadores (as) da empresa,
quando constataram que, no canteiro
de obras, onde estão sendo construídas
três torres de 25m cada, os operários
estavam sem EPI – Equipamento de
Proteção Individual e EPC – Equipamento de Proteção Coletiva: capacete,

cinto de segurança, botas, trava dos
andaimes e guarda-corpo da escada.
Descaso total!
Além de tudo, os trabalhadores (as)
informaram que os ajudantes é que estavam fazendo o trabalho de armador,
caracterizando assim o desvio de função.
Em reunião com os responsáveis pela empresa e a direção do
SINTRACOM-BA ficou acertado que
os trabalhadores (as) só retornariam ao
serviço, após o pagamento dos salários
e o cumprimento de todas as normas
de segurança.
A questão foi resolvida no dia
seguinte, com o acompanhamento da
direção do SINTRACOM-BA.

Terceirização: Trabalhador (a)
mutilado e sem assistência

EXPEDIENTE

No dia 07/07, o SINTRACOMBA e a CTB realizaram uma mobilização, às 05h30 da manhã, no local
de Embarque do Aeroporto de Salvador, em protesto contra a falta de
providências para garantir a saúde de
um companheiro nosso, da área de
manutenção, vítima de acidente do
trabalho.
No dia 12/06, Edmilson Capistrano, 50 anos, operário terceirizado
da Infraero, contratado da empresa
Lobeck Automação e Serviços, sofreu um grave acidente e foi internado em estado grave no HGE.
A Infraero e a terceirizada Lobeck
fizeram corpo mole e não tomaram
nenhuma providência para a transferência, por orientação médica,
para uma unidade especializada em
Neurologia, no Hospital Santa Isabel ou
São Rafael.
O acidente aconteceu quando Edmilson trocava um pneu na escada do
avião, que estourou e arremessou o
aro em sua cabeça, provocando trau-

Em mais uma visita em obras
no Recôncavo, município de Governador Mangabeira, a direção do
SINTRACOM-BA encontrou irregularidades, na construção de galpões da fábrica de fumo Danco.
A construtora Oikos Engenharia, responsável pela obra, demitiu no mês de
abril todos os funcionários e, até o momento, não pagou as verbas rescisórias.
São muitas irregularidades: a Oikos
quarteirizou a mão de obra de mais trinta trabalhadores, não assinou carteira,
não forneceu fardamento, nem EPI.
A direção do SINTRACOM-BA
procurou os responsáveis da Oikos e
também da Danco, e ficou agendada
reunião, junto com os trabalhadores na
sede da Delegacia Sindical, em Cruz das
Almas, em 09/06.
Como não houve acordo, os trabalhadores paralisaram as atividades no
canteiro, em 10/06.
Valeu a mobilização! No dia seguinte,
a Oikos depositou um adiantamento
das verbas rescisórias dos trabalhadores
(as).
É isso aí, companheiros (as): Quem
luta, conquista! Estamos na luta para garantir que os direitos dos trabalhadores (as) sejam respeitados.

Trabalhadores (as)
da CONDER na luta

Manifestação no Aeroporto

matismo craniano e perda de massa
encefálica.
Nós trabalhadores (as) damos nosso
sangue e suor para construir o progresso no mundo. Exigimos respeito à vida!

Servidores (as) da CONDER
protestam contra o desrespeito à
liminar concedida em favor dos trabalhadores, que garante um amplo
debate para a modificação estatutária, com participação da Associação de Servidores ASCON e do
SINTRACOM-BA.
A direção da empresa publicou
no Diário Oficial de 09/07 sua reforma estatutária, que está sub judice.
Criou nova Diretoria, novos cargos
e manteve outros que deveriam ser
extintos. Isso totaliza 276 cargos comissionados para 498 empregados
de carreira, reduzindo para 1,54
empregados para cada cargo comissionado. Verdadeiro absurdo!
Estamos juntos nesta luta!
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Governador Mangabeira:
Protesto na Danco
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