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CAMPANHA SALARIAL 2015 / 2016

PIS será pago
a todos os

trabalhadores (as).
Confira a tabela na

Pág. 2

Trabalhadores (as) participaram do Seminário das elétricas

Seminário reúne trabalhadores (as) e define pauta de reivindicações

Confraternização: diretores (as), trabalhadores (as) e familiares no arrasta-pé

19º Forró do Peão foi bom demais! Pág. 2

A luta é por
reajuste de 15%

e melhorias.
Mobilização será

fundamental para
avançar e conquistar!

Pág. 3

Greve na Conder Pág 2

EDIÇÃO ESPECIAL ELÉTRICAS
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Informamos que 
estão encerradas 

as inscrições 
para a 20ª Copa 

de Futebol de 
Campo do SINTRACOM-BA. 

Aguarde mais
 informações.

20ª Copa de
Futebol de Campo

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO PIS – 2015/2016
(Pago nas agências da Caixa econômica Federal)

Em reunião no dia 02/07, o Con-
selho Deliberativo do FAT (Codefat) 
definiu o calendário de pagamento 
do Abono Salarial (PIS), para o exer-
cício de 2015/2016.

Tem direito ao benefício: quem 
recebeu em média até dois salários 
mínimos mensais, em 2014; traba-
lhou com carteira assinada por, pelo 
menos, 30 dias no ano; e está cadas-

trado no PIS há, pelo menos, cinco 
anos.

Até o ano passado, o calendário 
de pagamento compreendia os me-
ses de julho a outubro. Este ano, o 
Governo federal distribuiu o paga-
mento em 12 meses: de 22/07/2015 
a 30/06/2016.

Com o novo calendário, os que 
nasceram nos meses de janeiro até 

junho só receberão o Abono em 
2016. A vantagem é que receberá 
o benefício já reajustado, com o sa-
lário mínimo de janeiro/2016. Os 
que nasceram de julho a dezembro 
recebem ainda em 2015.

Veja na tabela as datas de rece-
bimento do PIS, por mês de ani-
versário do trabalhador (a).

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

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.  

SINTRACOM-BA 
AVISA

Confira na tabela quando você receberá seu PIS

Os companheiros (as) da      
CONDER também estão na luta 
por salário e melhorias, com a lide-
rança do SINTRACOM-BA e da As-
sociação dos Servidores – ASCON.

Decretaram greve no dia 21/07 
e até o fechamento desta edição, 
28/07, a greve continuava, sem 
acordo.

A luta na CONDER

Os trabalhadores (as) enfrenta-
ram a repressão, com cerca de 10 
viaturas e policiais da Rondesp e da 
PM, fortemente armados, chamados 
pelo presidente da empresa, José 
Lúcio Lima Machado.

Estamos juntos e unidos na luta, 
até a vitória!



JORNAL DOJORNAL DO

SINTRACOMSINTRACOM
Bahia

JORNAL DOJORNAL DO

SINTRACOMSINTRACOM
Bahia 3

CAMPANHA SALARIAL 2015 / 2016
Seminário definiu pauta de reivindicações: Mobilização já!
O SINTRACOM-BA reuniu tra-

balhadores (as) da capital e interior no 
Seminário de Planejamento da Cam-
panha Salarial das Elétricas 2015 / 2016, 
realizado no dia 18/07, no auditório do 
Sindicato.

Companheiros (as) da capital e inte-
rior assistiram à palestra sobre conjuntu-
ra econômica e acordos coletivos, com 
a Superintendente do DIEESE, econo-
mista Ana Georgina. 

Foi explicado porque, apesar do 
cenário adverso em 2015, no Brasil, 
com o ajuste fiscal do governo, o setor 
de energia e eletricidade continua em 
crescimento.

Veja os dados: no primeiro trimes-
tre de 2015, a Coelba teve aumento 
de 15,35% no lucro líquido; em abril 
a    energia   elétrica foi reajustada em 
5,36%; foi adotado o sistema de bandei-
ra vermelha; e houve um aumento no 
número de consumidores.

Os trabalhadores (as) debateram, 
apresentaram propostas e definiram a 
pauta de reivindicações, que será apre-
sentada nos canteiros e encaminhada 
para os patrões, antes da data-base (1º 
de setembro), dando início às nego-
ciações.

Ficou claro para todos (as) que, a 
capacidade da categoria se unir e mo-
bilizar, será fundamental para fazermos 
uma Campanha Salarial vitoriosa. Avan-
çar na luta, para garantir conquistas.

Além do reajuste salarial que será 
discutido e aprovado durante as nego-
ciações, os Leituristas já têm garantidos 
15%, a título de equiparação salarial 
com o piso praticado pelos leituristas da 
Embasa, na CCT da Construção Civil 
e, no próximo ano, terão seus salários 
totalmente equiparados. 

No final, serão equiparados tam-
bém os salários dos operários qualifi-
cados com os da CCT da Construção.

Leituristas: 15% 
de equiparação Pauta 

de Reivindicações
Confira algumas reivindicações: 

Reajuste salarial de 15%; Vale-refeição 
ou Vale-alimentação de R$ 18, com 
desconto não superior a 1% (hoje são 
5%); Inclusão de dependentes no plano 
de saúde;  Adicional para quem dirige 
veículo motorizado a serviço, de 5% 
para 15%, dentre outras.

Atenção: A cesta básica já está 
acordada, desde a Convenção Co-
letiva assinada no ano passado. Vale 
a partir de 1º de setembro.

São dois tipos: de R$ 127 para 
os assíduos; e de R$ 67,91 para 
quem tem até duas faltas ou dois 
atestados

Fique ligado (a), porque é seu 
direito, já garantido!

Cesta básica vale 
a partir de 1º/09

Trabalhadores (as) discutiram 
e aprovaram a pauta

Vice-presidente Luís Carlos, diretores Carlos Silva (Imprensa), Amilton Otávio (Jurídico) 

Ana Georgina falou sobre conjuntura 
econômica e acordos coletivos

Presidente do SINTRACOM-BA, José Ribeiro
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19º Forró do Peão foi bom demais!
A chuva caiu, mas não atrapalhou a ani-

mação dos trabalhadores (as) e familiares no 
19º Forró do Peão, na noite de 19/06, no 
Cais Dourado.

No palco, o som contagiante das ban-
das: 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 momen-
tos e fique ligado, porque no próximo ano 
tem mais.

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

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

Deputado federal 
Daniel Almeida e o 

presidente José RibeiroElogiaram a iniciativa do           
SINTRACOM-BA, que promove a 
luta por conquistas para os traba-
lhadores (as) e proporciona o me-
lhor forró da cidade. 

Estiveram presentes também 
dirigentes de Sindicatos de outras 
categorias.

Com as atrações: Bandas Melaço de Cana, Xote Mania e Zé de André


