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2016: A luta é como o tempo, não para!
O SINTRACOM-BA encerra 

2015 com vitórias significativas para 
os trabalhadores (as) da construção. 
Conquistamos reajuste de 8,84% 
nos pisos salariais, que não foi o que 
desejávamos, mas foi um aumento, 
maior do que colegas conseguiram, 
por   exemplo, em São Paulo (8,34%) 
e em Minas Gerais (7%).

Uma conquista relevante foi a 
redução do contingente de operári-
os no canteiro para receber a cesta 
básica: antes era 100; agora é 80; 
2016 será 65; 2017 será 50; e em 
2018 reduzirá para 35 – e isso tudo 
foi garantido na CCT de 2015. Im-
portante também, conseguimos o fim 
dos     atestados médicos para corte 
da cesta.

Outra grande vitória da luta do 
SINTRACOM-BA foi conquistada na 
CPN (Comissão Permanente Na-

71 3496-6238

cional): a partir de 10/05/2015 está 
proibido o uso de elevadores de um 
cabo para transporte de passageiros. 

Essas vitórias foram conquistadas 
em meio à crise política e econômica 
do país, que envolve construtoras 
e ameaça o emprego. O SINTRA-
COM-BA defende que os culpados 
(donos, executivos) sejam punidos, 
mas as empresas devem continuar 
em atividade, gerando empregos e 
desenvolvimento.

Encerramos 2015 e sabemos que 
a luta será árdua em 2016 – mas a 
luta é como o tempo, não para! Te-
mos a nossa Campanha Salarial 2016 
(leia pág. 2). E, além do enfrentamen-
to com o patronal, teremos confron-
to com os golpistas da direita fascista 
e seus representantes no Congresso 
Nacional, onde há deputados e sena-
dores que atuam para retirar direitos 

LEIA MAIS:
Centrais sindicais na luta pela democracia. Pág. 2

20º Campeonato: GR2 é a Campeã. Pág. 3 e encarte.
Ativismo debate violência contra as mulheres. Pág. 4

trabalhistas e sociais conquistados nos 
governos Lula e Dilma (leia pág. 2).

Precisamos mobilizar com as 
bandeiras de lutas específicas da ca-
tegoria e amplificá-las com as lutas da 
classe trabalhadora, contra o desem-
prego e o trabalho precário. Vamos 
lutar unidos com o SINTRACOM-
BA, a FETRACOM-BA e a CTB para 
avançar e garantir a manutenção dos 
direitos conquistados.

Lembrar que 2016 é ano eleitoral 
e é importante eleger representantes 
dos trabalhadores (as), para defender 
nossos interesses. 

Encerramos 2015 na certeza de 
que dias melhores virão. Desejamos 
a todos os trabalhadores (as) e seus 
familiares um Feliz Natal e um Ano 
Novo de lutas e muitas conquistas! 

A DIRETORIA 

CAMPANHA SALARIAL 2016: 
Assembleia aprova pauta de reivindicações. Pág. 2
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CAMPANHA SALARIAL 2016
Assembleia aprova pauta de reivindicações
Trabalhadores (as) da construção 

participaram na noite de 02/12, no au-
ditório da sede do SINTRACOM-BA, 
da assembleia geral que aprovou a pauta 
de reivindicações da Campanha Salarial 
2016.

O documento será encaminhado 
para a entidade representante do pa-
tronal (Sinduscon) e, a partir daí serão 
iniciadas as negociações.

A pauta de reivindicações aprovada 
foi elaborada pelos participantes do 
Seminário de Planejamento da Cam-
panha Salarial 2016, que aconteceu no 

dia 21/11, em Salvador.
Confira algumas reivindicações   

constantes da pauta: Proposta de rea-
juste salarial de 15%; cesta básica de  
R$ 297; ticket refeição de R$ 17; e des-
conto máximo de alimentação de 1%.

A diretoria do SINTRACOM-BA 
convoca os trabalhadores (as) a partici-
par das atividades da Campanha Salarial 
2016. A participação de todos (as) – de 
cada um de nós – é fundamental para 
conquistarmos a vitória.

Fique atento ao chamado do Sindi-
cato e participe! É na luta que conquis-
tamos a vitória!

A pauta foi apresentada para a assembleia geral Trabalhadores (as) aprovaram por unanimidade

Com presença de Lula, centrais discutem a luta contra golpe do impeachment 
Reunidas na manhã de 07/12, em 

São Paulo, cerca de 500 pessoas, en-
tre lideranças de movimentos sociais, 
partidos e centrais sindicais realizaram 
uma plenária em defesa da democracia 
e contra o golpe.

O encontro teve a participação do 
ex-presidente Lula e dos presidentes 
da CTB, Adilson Araújo, da CUT, Vag-
ner Freitas, da UNE, Carina Vitral, do 
PT, Ruy Falcão, do PCdoB, Renato Ra-
belo, e de representantes do PDT, PSB, 
PCO, Central de Movimentos Popu-
lares, Movimento de Luta pela Moradia, 
Unegro e MTST.

O presidente da CTB, Adilson 
Araújo, ressaltou que “nunca foi tão 
clara a importância que tem a unidade 
da classe trabalhadora para enfrentar o 
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 mer-
gulhado em graves denúncias de cor-

rupção e não reúne sequer condições 
morais e éticas para o cargo, nem para 
questionar a legitimidade de um gover-
no democraticamente eleito por 53% 
dos brasileiros.

Importante lembrar que Cunha vem 
impondo no Congresso uma pauta re-
cessiva, voltada para a retirada de direi-
tos sociais e trabalhistas, conquistados 
nos governos Lula e Dilma, e que em 
nada ajuda no avanço do país. “Trata-
se de uma posição golpista e como tal 
deve ser duramente combatida”, res-
salta o presidente da CTB.

O ex-presidente Lula disse que não 
há uma só razão que sustente o pro-
cesso de impeachment contra a presi-
dente Dilma: “Só o ódio explica a des-
façatez de gente que pede a volta dos 
militares”.

O cronograma de atividades anti-
impeachment está sendo definido, com 
uma agenda que incluirá encontro com 
a presidente Dilma e mobilizações con-
tra o impeachment e em defesa da de-
mocracia.

(Fonte: CTB, com textos de Natália 
Rangel e Adilson Araújo)

Nota do SINTRACOM-BA
Vale lembrar que, mesmo com 

as dificuldades atuais, os traba-
lhadores (as) do ramo da con-
strução foram uma das categorias 
mais beneficiadas com os governos 
Lula e Dilma, com geração de em-
pregos através das obras do pro-
grama Minha Casa Minha Vida, PAC 
I e II, obras de infraestrutura, sanea-
mento e para a Copa, Luz para To-
dos, além da valorização do salário 
mínimo e políticas sociais, como 
Bolsa Família.
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20º CAMPEONATO DE FUTEBOL
A bola rolou e confirmou: equipe GR2 é a Campeã 2015!

No dia 06/12 aconteceu a grande 
final do 20º Campeonato de Futebol de 
Campo do SINTRACOM-BA, no cam-
po do SESI, em Simões Filho. A equipe 
GR2 foi à luta e conquistou o título de 
campeã, vencendo por 2 X 0 a equipe 
Vertical, que fez uma campanha bonita e 
enfrentou um jogo difícil na final, termi-
nando como vice-campeã.

O 20º Campeonato teve a partici-
pação de 22 equipes, com um total de 
2.100 participantes, entre atletas e pes-
soal da técnica.

A competição começou em 23/08 e, 
durante esse período, até o dia 06/12, 
a bola rolou no gramado, em 42 jogos. 
Ao todo, foram marcados 114 gols (100 
cartões amarelo e oito cartões verme-
lhos).

O evento acontece há 20 anos con-
secutivos e é considerado, atualmente, 

A taça é da Campeã 2015, GR2 marcou 2 gols contra a equipe adversária 

uma das melhores competições espor-
tivas do movimento sindical da Bahia.

Foi uma grande festa de confraterni-
zação, com a participação da direção do 

SINTRACOM-BA e de trabalhadores 
(as) e seus familiares.

Veja no encarte desta edição: pôster 
da equipe campeã GR2 e mais fotos.

A vice-campeã Vertical (laranja)
 tentou marcar, mas não saiu do zero

Depois do jogo, a confraternização: 
a criançada curtiu a piscina

A Comissão organizadora e a arbitragem
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Acesse e curta nossa página: facebook.com/sintracom.ba

Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

16 Dias de Ativismo: Violência contra
mulheres é tema de debate no SINTRACOM 

O SINTRACOM-BA participou da campanha 16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 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 Mu-
lheres, 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 Mobilização dos Ho-
mens pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres).

No Brasil, para destacar a dupla 
discriminação vivida pelas mulheres 
negras, a campanha começa no dia 
20/11 – Dia da Consciência Negra. Presidente José Ribeiro, na abertura

 junto com lideranças mulheres

Palestra da delegada da Deam,
 Helenice Nascimento

Público atento ao tema: combate 
à violência contra as mulheres

Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher
No dia 03/12 foi assinado, no Palá-

cio Rio Branco, em Salvador, o Pacto de 
Enfrentamento à Violência contra a Mu-
lher, 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 Waiselfi sz. 

A fi nalidade é realizar um esforço 
conjunto com a SPM e organizações 
sindicais para implantar ações de enfren-
tamento às múltiplas formas de violência 
contra as mulheres no estado da Bahia.

A Secretária Olívia Santana disse: “É 
preciso mudar a consciência da coletivi-
dade, 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 Jor-
nalismo, com supervisão da jornalista 
Mery Bahia)

SEUS DIREITOS
Cláusula 20ª – Rescisão 
de Contrato de Trabalho 

Atenção companheiros (as) para 
o parágrafo 6º da Cláusula 20ª da 
Convenção Coletiva de Trabalho, 
que trata sobre Rescisão do Contrato 
de Trabalho. Diz o texto: “A empresa 
que dispensar o empregado sem jus-
ta causa, no período de 30 dias que 
anteceder à data-base de sua catego-
ria profi ssional, deverá pagar-lhe, a 
título de indenização adicional (...) o 
valor correspondente a um salário 
base mensal”.

Portanto, isso vale para demis-
sões a partir de 02/12/2015. Em 
caso de desrespeito à CCT, ligue 
para o DISQUE-DENÚNCIA do 
SINTRACOM-BA: (71) 3496-6238.

ATENÇÃO – 13º SALÁRIO: 
1ª parcela: pagamento até 

30/11; 2ª parcela até 20/12


