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Confira seu Salário e a Cesta Básica
Atenção trabalhadores (as) das 

empresas de Cerâmicas Vermelhas 
e Brancas, das Regiões Sudoeste e 
Oeste da Bahia. O SINTRACOM-
BA, a FETRACOM-BA e demais Sin-

EDIÇÃO CERÂMICAS 
VERMELHAS E BRANCAS

Abaré: Cerâmica tem regime de semiescravidão
Trabalhadores (as) da cerâmica 

Dois Irmãos, município de Abaré, 
passam por dificuldades e, como diz 
o ditado, estão “comendo o pão que 
o diabo amassou”, com a exploração 
patronal. São obrigados a trabalhar, 
mesmo sem receber salários há mais 
de seis meses, há dois anos não re-
cebem 13º salário e a empresa não 
recolhe FGTS.

Se não vão ao trabalho, recebem 
ameaças. E quando a empresa resolve 
dar algum dinheiro, um dos donos vai 
à casa do operário (a) e leva um valor 
menor que o salário-base da catego-
ria, com prepotência e tirania.

O SINTRACOM-BA já deu entra-

da em ação na Justiça do Trabalho, em 
Paulo Afonso, e na Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego, em 
Juazeiro. Não aceitamos que os tra-
balhadores (as) sejam tratados com 
descaso. Exigimos que a cerâmica 
Dois Irmãos respeite a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT).

Sabemos que a fome não espera. 
Estamos encaminhando as providên-
cias para solucionar a questão. Vamos 
acabar com a exploração dessa “gata” 
enrolada, que não respeita os direitos 
dos trabalhadores (as).

A direção do SINTRACOM-BA 
está nesta luta até a vitória!

dicatos assinaram, juntamente com 
a entidade patronal SINDICESO, no 
dia 26/03, a Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) referente ao período 
de 1º/02/2015 até 31/01/2016.

Confira nas tabelas os pisos salari-
ais e a cesta básica. Os demais traba-
lhadores (as) tiveram reajuste salarial 
de 8,84%. Quem luta conquista!

RÁDIO PEÃO: 
Veja as lutas
do Sindicato
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Veja as lutas do seu Sindicato

Xique-Xique: 
Cerâmica Bloco Forte

A cerâmica Bloco Forte, no município de Xique-Xique, 
não fornece a cesta básica, conforme determinado pela Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT).

O SINTRACOM-BA está entrando com ação na Justiça, 
para garantir que os direitos dos trabalhadores (as) sejam res-
peitados.

Morro do Chapéu: Cerâmica Dona Mâna
No município de Morro do Chapéu, a cerâmica Dona 

Mâna não fornece fardamento aos trabalhadores (as). A di-
reção do SINTRACOM-BA se reuniu com represen-tantes 

da empresa e deu um prazo de 15 dias, para que o problema 
seja solucionado e a CCT seja cumprida. Se o problema con-
tinuar, vamos ter que parar para acertar.

Confi ra na tabela quando você receberá seu PIS
O Conselho Deliberativo do FAT (Codefat) divulgou o 

novo calendário para pagamento do PIS, de julho/2015 a 
junho/2016. 

Tem direito ao benefício os trabalhadores (as) que rece-
beram até dois salários mínimos mensais e trabalharam com 
carteira assinada por, pelo menos, 30 dias no ano passado. 
Para receber o Abono, o trabalhador (a) deve estar cadas-
trado no PIS há pelo menos cinco anos.

Tradicionalmente, o calendário de pagamento do Abono 
compreende os meses de julho a outubro. Este ano, contu-
do, 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 (as) que nasceram entre os meses de janeiro e 
junho só receberão o Abono em 2016. Já os trabalhadores 
(as) que nasceram entre julho e dezembro, recebem ainda 
em 2015. A vantagem para o trabalhador (a) que vai receber 
o Abono Salarial apenas em 2016, é que receberá o salário 
mínimo já reajustado, em janeiro de 2016. Veja na tabela as 
datas de recebimento do PIS, por mês de aniversário do tra-
balhador (a). Fonte: Texto do DIEESE com tabela do Ministério 
do Trabalho. 


