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2016: A luta é como o tempo, não para!

Contrariando previsões pouco otimistas, o SINTRACOM-BA termina o ano
de 2015 com vitórias significativas para
os trabalhadores (as) das elétricas. Conquistamos o reajuste salarial de 9,88%
(um dos maiores aumentos concedidos
a uma categoria neste ano) e, para o Leiturista, mais 15% de reajuste, perfazendo um total de 24,20%, e já garantidos
para setembro/2016 mais 7,7%, com o
objetivo de equiparar com o piso do Leiturista da Embasa. E ainda, dentre outras
conquistas, a cesta básica de R$ 139,55.
Encerramos o ano na certeza de que
temos uma tarefa árdua no novo ano
que se inicia. Precisamos intensificar o
processo de organização nas bases, buscar a unidade nas lutas da categoria e nos
embates da classe trabalhadora.
Além dos enfrentamentos com o patronato, teremos que enfrentar os golpes
que a direita fascista impõe aos trabalhadores (as), através de seus representantes no Congresso Nacional, o mais
conservador dos últimos anos, onde há
deputados e senadores que atuam para
retirar direitos trabalhistas e sociais já
conquistados e impedir os avanços.
As mobilizações dos trabalhadores
(as) com as bandeiras específicas devem
ser amplificadas com as lutas gerais da
classe trabalhadora, contra o desemprego e a precarização do trabalho.
A resposta da classe trabalhadora deve
ser firme, através da mobilização. Vamos
pautar nossa luta junto com a direção do

SINTRACOM-BA para
avançar nas conquistas
e garantir a manutenção
dos direitos já conquistados.
E como estamos iniciando um ano eleitoral,
em que os resultados
das urnas nas eleições
municipais, podem se
refletir nas tendências
para os próximos embates políticos, precisamos estar atentos aos
instrumentos controlados pela direita,
como a mídia e o judiciário, que tentam
nos impor informações e interpretações
de leis, conforme seus interesses e conveniências.
Para que possamos ter uma atuação
eficiente, com conquistas para a nossa
categoria, temos que deixar de eleger
representantes do patronato e escolher
representantes dos trabalhadores (as).
Sabemos que a luta será dura em
2016 – a luta é como o tempo, não para!
Estamos em meio a um grande embate
político no país: de um lado, a classe trabalhadora; do outro lado, os ricos. Mas,
encerramos o ano, na certeza de que
dias melhores virão! E desejamos a todos
os trabalhadores (as) das elétricas e seus
familiares um Feliz Natal e um Ano Novo
de lutas e muitas conquistas!

LEIA MAIS:
Centrais sindicais na luta
pela democracia. Pág. 2
20º Campeonato: Equipe de
elétricas em 3º lugar. Pág. 3
Palestra marca os 16 Dias
de Ativismo. Pág. 3
RÁDIO PEÃO: Paralisação
por atraso da cesta. Pág. 4

A DIRETORIA

Recesso de final de ano

Informamos a todos (as) que, devido aos festejos de Natal e
Ano Novo, o SINTRACOM-BA entrará em recesso a partir do dia
21/12/2015 e retornará às atividades normais no dia 04/01/2016. Durante esse período, manteremos o atendimento do plantão para homologação.

71 3496-6238

www.sintracom.org.br – www.fetracom-ba.org.br – www.flemacon.org
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AÇÃO JUDICIAL

SINTRACOM aciona empresas por descumprimento da Cláusula 51 – PPR
O SINTRACOM-BA entrou com ação na Justiça para cobrar às empresas que estão descumprindo a Cláusula 51
da Convenção Coletiva do Trabalho, sobre o PPR – Programa de Participação de Resultados.
As empresas têm que apresentar ao SINTRACOM-BA o PPR e, caso não apresentem, estão sujeitas à multa por
descumprimento, conforme a Cláusula 45 da CCT.

Com presença de Lula, centrais discutem a luta contra golpe do impeachment
em protestos nas ruas.
“Somente a democracia permite
que um país eleja um torneiro mecânico
presidente, como aconteceu aqui, ou
um índio, como é o caso da Bolívia, ou
que permita que Nelson Mandela tenha
chegado ao poder e feito a revolução
que fez”, disse Lula.
O cronograma de atividades antiimpeachment está sendo definido, com
agenda que incluirá encontro com a
presidente Dilma e mobilizações contra
o impeachment e em defesa da democracia.
(Fonte: CTB, com textos de Natália
Rangel e Adilson Araújo)
Reunidas na manhã do dia 07/12,
no Sindicato dos Engenheiros, em São
Paulo, lideranças de movimentos sociais, partidários e de centrais sindicais realizaram uma plenária organizativa em
defesa da democracia e contra o golpe.
O encontro teve participação do
ex-presidente Lula, e dos presidentes
da CTB, Adilson Araújo, da CUT, Vagner Freitas, da UNE, Carina Vitral, do
PT, Ruy Falcão, do PCdoB, Renato Rabelo, e de representantes do PDT, PSB,
PCO, Central de Movimentos Populares, Movimento de Luta pela Moradia,
Unegro e MTST, dentre outros.
Cerca de 500 pessoas lotaram o
auditório. O presidente da CTB, Adilson Araújo, ressaltou que “nunca foi tão
clara a importância que tem a unidade
da classe trabalhadora para enfrentar
este cerco que se impõe à democracia e
a um legado de conquistas promovidas
nos últimos 12 anos”. Adilson Araújo
expressou seu repúdio à manifestação
pró-impeachment da presidenta Dilma
Rousseff encaminhada pelo presidente
da Câmara, Eduardo Cunha.
E considera que Cunha está mergulhado em graves denúncias de corrupção e não reúne sequer condições
morais e éticas para o cargo, tão pouco
para questionar a legitimidade de um
governo democraticamente eleito por
53% dos brasileiros.

Importante lembrar que Cunha vem
impondo no Congresso uma pauta recessiva, voltada para a retirada de direitos sociais e trabalhistas, conquistados
nos governos Lula e Dilma, e que em
nada ajuda no avanço do país. “Tratase de uma posição golpista e como tal
deve ser duramente combatida”, ressalta o presidente da CTB.
O ex-presidente Lula disse que não
há uma só razão que sustente o processo de impeachment contra a presidente
Dilma: “Só o ódio explica a desfaçatez
de gente que pede a volta dos militares”

Nota do SINTRACOM-BA
Vale lembrar que, mesmo com as
dificuldades atuais, os trabalhadores
(as) do ramo da construção foram
uma das categorias mais beneficiadas com os governos Lula e Dilma,
com geração de empregos através
das obras do programa Minha Casa
Minha Vida, PAC I e II, obras de infraestrutura, saneamento, luz para
todos e para a Copa, além da valorização do salário mínimo e políticas
sociais, como Bolsa Família.

Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher
No dia 03/12 foi assinado, no Palácio Rio Branco, em Salvador, o Pacto de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, entre a Secretaria de Políticas para
as Mulheres da Bahia (SPM-BA), com a
Secretária Olívia Santana, e as centrais
sindicais CTB, CUT, UGT e NCST. O
evento teve palestra do autor do Mapa
da Violência, Julio Jacobo Waiselfisz.
A finalidade é realizar um esforço
conjunto com a SPM e organizações
sindicais para implantar ações de enfrentamento às múltiplas formas de violência contra as mulheres no estado
da Bahia.
A Secretária Olívia Santana disse: “É
preciso mudar a consciência da coletividade, difundir a Lei Maria da Penha e o
movimento sindical pode nos dar um

grande apoio neste sentido. O que nós
queremos são ações de conscientização
pela eliminação do machismo e para a
superação desse quadro de violência”.
(Por Iven Vitoriano, estagiária de Jornalismo, com supervisão da jornalista
Mery Bahia)
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20º CAMPEONATO DE FUTEBOL
Equipe das elétricas ficou em 3º lugar

No dia 06/12 aconteceu a grande
final do 20º Campeonato de Futebol de
Campo do SINTRACOM-BA, no campo do SESI, em Simões Filho. A equipe
GR2 conquistou o título de campeã,
vencendo por 2 X 0 a equipe Vertical
(vice-campeã).
Os trabalhadores (as) das elétricas
foram representados pelas equipes
Sul Serviços (atual Ezentes), que ficou
com a terceira colocação; e Morel que
chegou até as Oitavas de Final.
Foi uma grande festa de confraternização, com a participação da direção do
SINTRACOM-BA e de trabalhadores
(as) e seus familiares.

As duas equipes: Campeã GR2 (azul) e vice Vertical (laranja)

3ª colocada Sul Serviços / Ezentes

Morel foi até as Oitavas

16 Dias de Ativismo: Palestra sobre Violência contra mulheres

O SINTRACOM-BA participou Violência contra as Mulheres).
negras, a campanha começa no
da campanha 16 Dias de Ativismo
No Brasil, para destacar a dupla dia 20/11 – Dia da Consciência
pelo Fim da Violência contra as discriminação vivida pelas mulheres Negra.
Mulheres e, na noite de 27/11,
realizou no auditório do Sindicato,
um evento com a participação de
trabalhadoras (es), lideranças mulheres e a presença da delegada da
Deam – Delegacia de Mulheres,
Helenice Nascimento, que fez
uma palestra muito interessante
sobre o tema Violência Contra as
Mulheres, abordando a Lei Maria
da Penha, os diversos tipos de violência e esclarecendo como as
mulheres devem buscar ajuda.
A campanha acontece em 160
países, de 25/11 – Dia Internacional da Não Violência Contra
a Mulher, até 10/12 – Dia Internacional dos Direitos Humanos
(passando por 06/12, Dia de MoAbertura do evento; no destaque (alto) a palestra da delegada Helenice
bilização dos Homens pelo Fim da
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Rádio
Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
Trabalhadores (as) paralisam na Ezentes por atraso da cesta
Em reunião com a direção do SINTRACOM-BA, os responsáveis pela
empresa Ezentes (ex-Sul Serviços) acertaram que pagariam a cesta básica de
outubro, que estava atrasada, no dia
30/11.
Não cumpriram o acertado e os trabalhadores (as), revoltados, paralisaram
as atividades durante duas horas, no
dia 02/12, e só retornaram ao serviço,
depois que a empresa garantiu ao SINTRACOM-BA que faria o pagamento.
Pagaram no dia 03/12.
Ficou acordado também que a empresa pagaria a diferença da cesta de
setembro, junto com o pagamento do
mês de novembro.

Mobilização dos trabalhadores (as) na Ezentes

SINTRACOM cobra e empresa instala banheiros novos
Outra luta na empresa Ezentes
foi por causa das péssimas condições
de instalações dos banheiros para uso
dos trabalhadores (as). A direção do
SINTRACOM-BA cobrou providências
da empresa para solucionar o problema
foram instalados em contêineres os
novos banheiros.
Alertamos os responsáveis para que
a manutenção tenha continuidade, a fim
de assegurar saúde, bem-estar e segurança aos que trabalham na empresa.
O SINTRACOM-BA está de olho e
na luta para que as reivindicações da categoria sejam vitoriosas. É isso aí, companheiros (as): Quem luta, conquista!

Veja e compare: Banheiros antes e depois

CIPA:
Eleição na Conecta

A direção do SINTRACOM-BA
acompanhou, no dia 10/11/2015,
a eleição da CIPA na empresa
Conecta empreendimentos Ltda.
Confira na foto.

ATENÇÃO – 13º SALÁRIO:
1ª parcela: pagamento até
30/11; 2ª parcela até 20/12

Campanha Salarial
da construção
Os companheiros (as) operários da
construção estão em Campanha Salarial 2016. Realizaram o Seminário de
Planejamento com o SINTRACOMBA e a FETRACOM-BA, em 21/11, e
a primeira assembleia, no dia 02/12,
aprovou a pauta de reivindicações.
Vamos acompanhar e apoiar a luta
dos colegas da construção. Vale lembrar a importância da negociação, cujo
resultado serve de parâmetro para
outras negociações do ramo da construção.

EXPEDIENTE

Acesse e curta nossa página: facebook.com/sintracom.ba
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