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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Dia 05/11 tem Fórum Itinerante da Construção. Participe!
Trabalhadores (as) da construção par-

ticipam, no dia 05/11, das 8h às 18h, no 
Largo da Vitória (ao lado da Igreja), em 
Salvador, do Fórum Itinerante da Cons-
trução Civil, promovido em parceria pelo 
SINTRACOM-BA, Forumat - Fórum de 
Proteção ao Meio Ambiente do Trabalho 
do Estado da Bahia, FETRACOM-BA, 
CTB, CONTRICOM, FLEMACON, 
DIEESE, UITBB e FSM. 

O presidente do SINTRACOM-BA, 
José Ribeiro, informa que o objetivo é 
conscientizar os trabalhadores (as) da 
construção e a comunidade para a pre-
venção de acidentes do trabalho e me-
lhoria das condições no ambiente dos 
canteiros de obras. 

Durante o evento, o SINTRACOM-
BA vai relançar a segunda edição revisada 
e atualizada da Cartilha de Segurança e 
Saúde do Trabalhador na Indústria da 
Construção Civil, originalmente publi-
cada pelo MPT.  

Será um dia de ação social, com pales-
tras e oficinas sobre proteções coletivas, 
trabalho em altura, CIPA, direitos traba-
lhistas, direitos previdenciários, aposen-
tadoria especial, assédio moral e trabalho 
seguro. Paralelamente, serão oferecidos 
aos operários (as) serviços de aferição de 
pressão arterial, vacinação e emissão de 
documentos trabalhistas.

Vão participar trabalhadores (as) da 
Santa Vitória Empreendimentos e de 
outras empresas, com canteiros de obras 
localizados nas imediações do Corredor 
da Vitória, e representantes dos traba-
lhadores, dos empregadores e poder 
público.

A expectativa é de atender cerca de 
300 trabalhadores (as), informa Jesse-
vanda Galvino, coordenadora do Fo-
rumat e também coordenadora de 
Relações do Trabalho e Documentação 
da Secretaria do Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte (Setre).

71 3496-6238
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V Encontro Nacional do ramo defende fortalecimento da categoria 
Diretores (as) do SINTRACOM-BA 

participaram do V Encontro Nacional 
do Ramo da Construção e Madeira da 
CTB, que reuniu nos dias 28 e 29/09, 
em São Paulo, mais de 50 dirigentes de 
sindicatos e federações filiados, de di-
versos estados.

Raimundo Brito, coordenador do 
ramo na CTB e também diretor da 
FETRACOM-BA e do SINTRACOM-
BA, faz uma análise e considera que o 
V Encontro produziu um debate amplo 
e qualificado, e demonstrou o cresci-
mento dos trabalhadores (as) do setor 
e a organização da categoria na Central. 
Além de atualizar a política do segmen-
to dentro da central e o fortalecimento 
da organização da categoria.

O presidente da CTB Nacional, o 
baiano Adilson Araújo, considera que 
os dirigentes classistas devem defender 
a democracia, contribuir para fortalecer 
as instituições democráticas e lutar para 
impedir retrocessos e tentativas de 
golpe no país.

O V Encontro foi realizado no au-
ditório do Sindimarceneiros e aprovou 
as seguintes resoluções: Defender o 

combate sem tréguas à corrupção, exigir 
a apuração dos fatos e punição dos cul-
pados; defender o Estado Democrático 
de Direito e a soberania nacional, por 
uma nova política econômica, com 
redução dos juros, fim do superávit 
primário, controle do câmbio e um 
novo Projeto Nacional de Desenvolvi-

mento com Valorização do Trabalho; 
revitalizar o Programa de Investimento 
em Logística, criar mecanismos, tais 
como: acordo de leniência, que permi-
tam o desbloqueio e/ou reorganização 
acionária das empresas onde os seus 
dirigentes estão envolvidos em corrup-
ção.

MP 680/2015 é grave ameaça aos direitos dos trabalhadores (as)
O presidente da CTB Brasil, Adilson Araújo, de-

nunciou uma grave ameaça aos direitos dos traba-
lhadores (as), com a aprovação, no dia 1º/10, em 
Brasília, da Medida Provisória 680/2015, que institui o 
Programa de Proteção ao Emprego (PPE), com uma 
emenda que determina que o negociado prevaleça 
sobre o legislado.

“Será um profundo retrocesso para o país e para 
as conquistas dos trabalhadores (as)”, diz o dirigente 
da CTB, que convoca os trabalhadores (as) pra luta: 
“Devemos mobilizar a classe trabalhadora contra este 
golpe. A direita utiliza de todos os mecanismos pos-
síveis para desregulamentar a legislação trabalhista, 
flexibilizar e privatizar direitos sociais e trabalhistas. 
Resistir a todo custo é o caminho”.

O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB da 
Bahia) alerta: “É o ataque mais violento que a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) já sofreu, nesses 
72 anos de existência. Nenhum direito trabalhista es-
tará mais protegido. Tudo que for negociado poderá 
ser alterado”. A manobra para inserir o item na MP foi 
do relator, deputado Daniel Vilela (PMDB de Goiás).

A direção do SINTRACOM-BA chama a atenção 
dos trabalhadores (as) da construção: Isso muda dras-
ticamente o artigo 611 da CLT e privilegia a nego-
ciação, em benefício das empresas e em prejuízo dos 
trabalhadores (as). 

Os partidos que defenderam os trabalhadores (as) 
e a retirada da emenda: PCdoB, PT, PDT e PSB. Os 
partidos que votaram a favor da emenda e queriam 
ampliar a abrangência do texto: PMDB, PSDB, DEM, 
PP e PTB.

Artigo 611 da CLT

“A Convenção Coletiva de 
Trabalho é o acordo de caráter 
normativo, pelo qual dois ou 
mais Sindicatos representa-
tivos de categorias econômicas 
e profissionais estipulam con-
dições de trabalho aplicáveis, 
no âmbito das respectivas re-
presentações, às relações indi-
viduais de trabalho.”

Adilson Araújo, 
presidente da CTB
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SINTRACOM-BA PRESENTE!
Veja como foi o Dia Nacional de Luta, em Salvador

O sol forte contribuiu para esquen-
tar mais ainda a mobilização no Dia 
Nacional de Luta, que reuniu cerca de 
duas mil pessoas, no dia 3/10, em Salva-
dor, em caminhada do Campo Grande 
à Praça Castro Alves. A juventude deu 
o tom com sátiras musicais e o ritmo 
envolvente dos tambores. Fluiu fácil o 
entrosamento entre estudantes, traba-
lhadores (as), dirigentes sindicais e lide-
ranças da cidade e do campo. 

A direção do SINTRACOM-BA foi 
presença marcante na manifestação, 
promovida pela Frente Brasil Popular 
em defesa da democracia, da Petrobras 
e por uma nova política econômica, 
com centrais sindicais, sindicatos, parti-
dos políticos e entidades do movimento 
social de diversos segmentos.

Com faixas e bandeiras, os mani-
festantes saíram do Campo Grande e 
ocuparam a Avenida Sete de Setembro, 
alertando a população sobre as tentati-
vas de golpe contra a democracia e os 
interesses dos trabalhadores (as) e do 
povo brasileiro. São os golpistas dos 
partidos derrotados nas eleições presi-
denciais do ano passado, com o apoio 
de setores conservadores da sociedade 
e da grande mídia. 

Os golpistas fazem de tudo e até 
pedem pela volta da ditadura militar, o 
período mais cruel e vergonhoso da 
história recente do Brasil. Para eles, 
pouco importa se vai prejudicar o país, 
porque esses são os ricos, que não 
se conformam com os avanços que a 
classe trabalhadora e a população de 
baixa renda obtiveram nos últimos 12 
anos, com os governos Lula e Dilma. 

A elite não aceita as conquistas tra-
balhistas e sociais, a valorização do sa-

lário mínimo, programas de cotas raci-
ais e sociais para o ingresso de negros, 
índios, deficientes e estudantes de es-
cola pública e de baixa renda em uni-
versidades e concursos públicos, Bolsa 
Família, Minha Casa, Minha Visa, PAC I 
e 2, e obras de infraestrutura e sanea-
mento, que promoveram mudanças e 
avanços importantes e tiraram o Brasil 

do Mapa Mundial da Fome, da Organi-
zação das Nações Unidas – ONU.

O presidente do SINTRACOM-BA, 
José Ribeiro, estava lá e defendeu: “Não 
podemos permitir golpes à democracia, 
nem prejuízos aos trabalhadores (as). 
Estamos na luta e vamos ocupar as ruas 
com a Frente Brasil Popular. Não vai ter 
golpe”.

FSM reúne sindicalistas de 41 países em ato anti-imperialista
A Federação Sindical Mundial (FSM) 

celebrou os 70 anos, reunindo mais de 
300 dirigentes sindicais do Brasil e de 41 
países, no Simpósio Internacional da en-
tidade, em São Paulo, e culminou com 
um Ato Anti-imperialista, no dia 03/10, 
no centro da capital paulista, denuncian-
do as barbáries cometidas em nome do 
capitalismo e os ataques aos direitos dos 
trabalhadores (as), em todo o mundo, 
pelas direita fascista.

Foi aprovada a Carta de São Paulo, 
denunciando o acirramento da luta de 
classes e dos conflitos internacionais, 
que tem como pano de fundo a crise 

sistêmica do capitalismo, que vem pro-
vocando desemprego em massa, casti-

gando mais de 200 milhões de traba-
lhadores (as), em todo o mundo.
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FETRACOM-BA passa a representar também trabalhadores (as) de Sergipe
Em reunião realizada no dia 06/10, 

no auditório do SINTRACOM-BA, a 
diretoria da FETRACOM-BA aprovou, 
por unanimidade, a extensão da base 
territorial da entidade, que além de re-
presentar 19 sindicatos baianos, passa a 
representar também os trabalhadores 
(as) do estado de Sergipe.

O presidente da FETRACOM-BA, 
Edson Cruz, analisa que “agora teremos 
ainda mais força, unificando as lutas e 
fortalecendo a categoria em dois impor-
tantes estados do Nordeste”.

A diretoria também aprovou um 
Congresso Extraordinário, que será   
realizado no dia 06/11, em Salvador, 

Trabalhadores (as) das elétricas conquistam 9,88% de reajuste
Companheiros (as) das empresas 

prestadores de serviços às conces-
sionárias de energia elétrica (Coelba) 
conseguiram fechar o acordo com os 
patrões e conquistaram o reajuste sala-
rial de 9,88%, a partir de 1º/09/2015, 
dentre outros ganhos.

A categoria, que tem data-base em 
1º/09, estava em Campanha Salarial 
2015/2016, desde o mês de julho. Os 
trabalhadores (as) aprovaram o acordo 
em assembleias realizadas na capital e 
interior pelo SINTRACOM-BA, em sua 

para tratar de questões estatutárias, 
relacionadas à ampliação da base ter-

ritorial, que requer mudanças junto ao 
Ministério do Trabalho.

base, e pela FETRACOM-BA e demais 
sindicatos filiados.

Nosso apoio aos companheiros das 
elétricas. Quem luta, conquista! 

Cortes de recursos ameaçam
cursos gratuitos no Sesi / Senai

A direção do SINTRACOM-BA 
está preocupada com o corte de 
30% nos recursos do Sistema S, 
que inclui o Sesi e o Senai, anun-
ciado pelo governo federal, como 
parte do pacote fiscal.

Isso poderá provocar prejuí-
zos na formação de estudantes 
e profissionais, o fechamento de 
unidades de ensino e a redução 
de vagas gratuitas em cursos, na 
capital e interior do estado.

Nota da Redação: Republicamos esta convocação, divulgada com erro no Jornal nº 
641. A data correta é 31/08/2011 (não 2015).


