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VAMOS LUTAR PARA  GARANTIR NOSSOS DIREITOS
Dia 20/08, 14 horas, na praça da Piedade. Participe!

Diante dos ataques gravíssimos ao 
projeto que representa a classe traba-
lhadora e ao avanço da direita golpis-
ta, o SINTRACOM-BA, a CTB e de-
mais entidades do movimento sindical 
e social da Bahia convocam todos os 
trabalhadores (as) para o grande ato 
no dia 20 de agosto, a partir das 14 
horas, na Piedade, centro de Salva-
dor, em defesa da democracia, da 
Petrobras e contra a retirada de direi-
tos dos trabalhadores (as).

A mobilização é nacional, com 

manifestações de trabalhadores em 
todos os estados. O presidente da 
CTB Bahia, Aurino Pedreira, res-
salta que “neste momento, é muito 
importante a participação de todos 
os trabalhadores (as), pois só com a 
mobilização vamos barrar a tentativa 
de golpe e a retirada de direitos tra-
balhistas que está em curso no país”.

Vamos juntos, trabalhadores (as) 
da construção. 

Quem luta, conquista!
Fonte: CTB Bahia. LEIA EM RÁDIO PEÃO:

Assédio em obra da PDG
Irregularidades na DEIL

LINX: Pagamento de FGTS
PÁG. 2

Trabalhadores da CONDER encerram greve
A assembleia geral decidiu e os 

servidores da CONDER retornaram 
ao trabalho no dia 05/08, depois de 
15 dias em greve, com a liderança da 
ASCON e do SINTRACOM-BA.

A grande vitória do movimento, 
iniciado em 21/07, é a retirada do 
Plano de Saúde da discussão do acor-
do coletivo e reconhecimento que é 
um direito. 

O dissídio vai para julgamento no 
TRT, em data a ser marcada. A luta 
continua!
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Veja as lutas do seu Sindicato

PDG 1: Atenção 
demitidos da Linx

Está marcado para o dia 25/08, o pagamento da última 
parcela do acordo para quitar a dívida do FGTS, com traba-
lhadores (as) demitidos da empresa Linx Instaladora (tercei-
rizada da PDG, obra Greenville, em Patamares). Fique es-
perto: se a empresa não pagar, procure o SINTRACOM-BA 
para garantir seus direitos. Estamos de olho! 

PDG 2: Trabalho 
escravo, não!

Estamos no século 
21, mas ainda há chefes 
que tratam os traba-
lhadores (as) como 
escravos. Isso é um         
absurdo!

Na PDG, obra 
Greenville, um enge-
nheiro está obrigando os 
operários a carregarem 
três sacos de cimento 
de uma vez, que juntos 

somam 150 kg. Um trabalhador que se recusou a carregar os 
três sacos, alegando que só aguentava pegar dois, foi xingado 
e humilhado pelo engenheiro.

Lembramos que há uma campanha mundial para a 
redução do peso do saco de cimento, de 50 kg para 25 kg. 
Essa medida já foi adotada no Uruguai e está sendo debatida 
no Brasil e em outros países.

É incabível que uma chefi a faça esse tipo de exigência aos 
trabalhadores. Isso é assédio. Vamos parar imediatamente ou 
o SINTRACOM-BA vai tomar as providências cabíveis.

Em visita do SINTRACOM-BA ao canteiro de obras da 
construtora DEIL, localizado na Pituba, os trabalhadores (as) 
se mostraram revoltados com as péssimas condições dos 
fardamentos e a falta de EPI (Equipamento de Proteção In-
dividual).

Além disso, a empresa atrasa frequentemente as cestas 
básicas de todos os operários.

Chega de descaso! Respeitem a CCT ou a gente vai ter 
que parar para acertar. 

Irregularidades em obra da DEIL (Pituba)

Denuncie riscos e acidentes no canteiro
Alertamos aos trabalhadores (as) que comuniquem 

ao técnico de segurança da empresa e denunciem ao                   
SINTRACOM-BA os riscos de acidentes, doenças ocupacio-
nais e acidentes no trabalho. O SINTRACOM-BA garante o 
anonimato. Ligue para o Disque Denúncia (71) 3496-6238. 

PLANTÃO NOTÍCIA URGENTE: 
Fechado o Acordo Coletivo de Manutenção.

Trabalhadores (as) da área: aguardem o
jornal específi co com todas as informações.


