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CAMPANHA SALARIAL 2016  
Todos (as) convocados: Assembleia, dia 18/02 (quinta), 18h, Largo de São Bento

Companheiros (as): Acabou o Car-
naval e é hora de mobilizar na Campanha 
Salarial 2016. Vamos fazer pressão, uni-
dos com a direção do SINTRACOM-BA 
e mostrar para os patrões que a categoria 
é forte e de luta. Estão todos (as) convo-
cados para a assembleia geral, dia 18/02 
(quinta-feira), às 18 horas, no Largo de 
São Bento.

Após três rodadas de negociação, 
os patrões não apresentaram nenhuma 
proposta para reajuste de salários e de-
mais reivindicações. E parece que estão 
debochando com a categoria, desmar-
caram uma reunião no dia 27/01. Por 
isso, é hora de mobilizar para enfrentar 

a ofensiva patronal. Na assembleia pas-
sada (28/01) os trabalhadores (as) apro-
varam “operação tartaruga” e, a partir do 
dia 15/02, vamos fazer mobilizações nos 
grandes canteiros. E se não tiver acordo, 
a greve vai rolar. 

Os empresários já ganharam lucros 
imensos e o governo federal anunciou a 
terceira fase do Minha Casa, Minha Vida. 
Não adianta choradeira do patrão. Va-
mos acelerar a luta, colocar o patronal 
no paredão, para que atendam nossas 
reivindicações.

Venha para a assembleia. Participe da 
luta!

Quem luta, conquista! 

71 3496-6238

Reivindicações

Valença: Colega morre 
em acidente do trabalho

No ano passado não tivemos ne-
nhum óbito por acidente do trabalho, 
na construção civil. Mas, neste ano, já 
perdemos um colega, no dia 21/01, no 
município de Valença, na obra da em-
presa Anailton Fernandes, na Praça da 
República (Centro). Durante a madru-
gada havia chovido muito e, no início da 
manhã, o encarregado Aurino Alves dos 
Santos, escorregou numa tábua da laje 
do 3º andar e não resistiu, vindo a óbito. 

No momento do acidente, havia sete 
trabalhadores na obra. O operário residia 
no loteamento Sol Nascente (próximo 
ao IFBA) e não tinha carteira assinada. 
Deixa viúva e um filho com menos de 
seis meses de nascido.

Reajuste salarial 
de 15%;

Cesta básica de 
R$ 320,00;

Saúde e segurança 
no trabalho;

Manutenção dos 
direitos já conquistados;

Garantia de itens 
econômicos e sociais.

LEIA MAIS:
Tem direito à Cesta Básica, 

nos canteiros com contingente
a partir de 65 

trabalhadores (as). 
Saiba mais sobre esta
 e outras lutas do seu 

Sindicato, em Rádio Peão. PÁG. 2
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Veja as lutas do seu Sindicato

Cesta básica é direito garantido em canteiros 
que tenham a partir de 65 trabalhadores (as)
Continuamos na luta para o cumprimento da Cláu-

sula 11ª da CCT, referente ao direito à cesta básica. De-
termina que a partir de janeiro/2016, as empresas que 
tenham nos canteiros a partir de 65 trabalhadores (as), 
devem pagar a cesta básica. Cumpra-se. Se a empresa 
não pagar, ligue para o Disque Denúncia do Sindicato: 
(71) 3496-6238.  

Os trabalhadores (as) 
da obra da Construtora 
Elite, na Rua Jaqueira 
do Carneiro, no Retiro, 
foram à luta junto com o 
SINTRACOM-BA e con-
quistaram as cestas bási-
cas. Mas, continua o risco 
de acidentes. Confi ra na 
foto: É assim que vocês 
querem evitar acidentes 
do trabalho? Assim não dá 
Construtora Elite!

Sindicato cobrou, Pablo pagou

Elite: Risco de 
acidentes do trabalho

Segurança: DDS na Prisma

No dia 25/01, a direção do SINTRACOM-BA parti-
cipou do DDS no canteiro da Construtora Prisma, an-
tigo edifício A Tarde, na Praça Castro Alves, junto com 
o técnico de segurança do Sindicato. Fizemos uma 
palestra sobre segurança do trabalho, esclarecendo as 
dúvidas dos trabalhadores. 

Trabalhadores (as) denunciaram e o                             
SINTRACOM-BA foi pra cima, cobrou da Constru-
tora Pablo, canteiro em Amaralina, a implantação de 
bandejão, CIPA e mudança de tela de proteção da 
área de vivência. Vale ressaltar a conquista da cesta 
básica. Quem luta, conquista!

Paraguassu: SINTRACOM exigiu
e empresa corrigiu irregularidades 

No dia 12/01, em visita ao canteiro de obras da 
empresa Paraguassu, no Aeroporto de Salvador, a di-
reção do SINTRACOM-BA constatou que havia várias 
ocorrências que estavam em desacordo com as Nor-
mas Regulamentadoras (NR) específi cas da Construção: 
falta de iluminação na área de vivência; acúmulo de 
água empoçada no piso do refeitório; uniformes rasga-
dos; acúmulo de entulho e sujeira em toda extensão 
da obra; quantidade de bebedouros insufi ciente; pias do 
refeitório sujas; banheiros imundos; poucas opções no 
cardápio alimentar; poucos funcionários para a limpeza 
do ambiente. O Sindicato deu prazo para a resolução 
das precariedades e retornou no dia 15/01, constatando 
que as irregularidades foram sanadas.

NOVO CONVÊNIO
Cursos técnicos na CAIC

Trabalhadores (as) associados 
do SINTRACOM-BA e depen-
dentes contam com mais um be-
nefício, através de Convênio: Têm 
desconto de 50% nos cursos de 
Edifi cações, Eletrotécnica e Segu-
rança do Trabalho, dentre outros, 
no Centro de Formação Técnica 
– CAIC. Mais informações: (71) 
3254-0313 / 3254-0328. 

Eleições de CIPA
No dia 29/01 a diretoria do SINTRACOM-BA acom-

panhou o processo de eleição da CIPA do Consórcio OAS / 
Odebrecht, canteiro Edifi cações Itaigara. Acompanhou tam-
bém a eleição da CIPA na obra Escola Cidade de Itabuna, da 
Elite Engenharia, em Rio Sena. E na obra Graça Garden, da 
Graça Empreendimentos, no bairro do mesmo nome, em 
13/01. 


