JORNAL DO
FILIADO A:
FETRACOM-BA/DIEESE
CONTRICOM/FLEMACON
UITBB

Fun

dad

9

191

o

em

SINTRACOM
Bahia
INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 654- MARÇO/2016

CAMPANHA SALARIAL 2016

MPT propõe reajuste de 11,28%: assembleia aprova, falta patrão aceitar
Próxima assembleia: 15/03, às 18h30, no Largo de São Bento. Participe!
Cerca de mil trabalhadores (as) participaram da assembleia, dia 03/03, e
aprovaram por unanimidade a proposta
da mediação do Ministério Público do
Trabalho (MPT), de reajuste salarial de
11,28%. Atenção: ainda é uma proposta. Para fechar o acordo, falta o patronato
aceitar. Convocamos todos (as) para a
próxima assembleia, dia 15/03, às 18h30,
no Largo de São Bento, quando vamos
informar o resultado da negociação e o
rumo do movimento. Participe, vamos
lotar esta praça. As mobilizações continuam nas portas dos canteiros.
Nesta assembleia informaremos a
resposta que os empresários vão levar
à reunião do MPT, no dia 11/03. Estão
participando das reuniões no MPT, a procuradora do Trabalho, Flávia Vilas Boas
de Moura, o DIEESE, o SINTRACOMBA, a FETRACOM-BASE representando
17 sindicatos no estado, outros sindicatos do interior e a entidade patronal Sinduscon.
O presidente do SINTRACOM-BA,
José Ribeiro, presidente da FETRACOM,
Edson Cruz, e o vereador Everaldo Augusto (PCdoB), falaram na última assembleia, conclamando os trabalhadores (as)
à luta para avançar e garantir os direitos já

Presidente do
SINTRACOM-BA,
José Ribeiro

Assembleia geral aprova
proposta de mediação

Ednalva Bispo, Edson Cruz,
Everaldo Augusto e Vera Santana

conquistados. Falaram também Ednalva
Bispo, vice-presidente da FETRACOM e
diretora de Mulheres do SINTRACOM,
e Carlos Silva, diretor de Imprensa.

Dia do Trabalhador (a) da Construção – 19/03
Vamos comemorar no SESI Simões Filho

A direção do SINTRACOM-BA
convida todos (as) para a confraternização do Dia dos Trabalhadores (as)
da Construção, 19/03, no Clube do
SESI, em Simões Filho. Traga sua família
e vamos comemorar juntos. Este feriado foi conquistado com a luta do
SINTRACOM-BA.
Teremos torneio de futebol, acesso
à piscina, parque infantil e quadras e

show com atrações musicais.
Serão disponibilizados ônibus,
com saída do Iguatemi e do Retiro.
Fique atento que divulgaremos os nomes das atrações e mais informações
sobre acesso, através do site do
SINTRACOM-BA e de nossa página
no Facebook.
Venha participar.
Esta festa é nossa!

Mobilizações nos canteiros vão continuar

Venha celebrar o Dia
Internacional da Mulher
O 08/03 celebra a luta das mulheres por igualdade de direitos.
A direção do SINTRACOM-BA
convida as trabalhadoras (es) para
nossa atividade, em 11/03, às
18h, na APLB, Rua Francisco
Ferraro, 45, Nazaré (ao lado
do Colégio Central).
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Paralisação na RSA (Barras)
por atraso de salário e 13º

Revoltados por atraso dos salários e do 13º, cerca de 50
trabalhadores (as) da RSA Instalações Elétricas, paralisaram as
atividades no dia 12/02, no canteiro de obras do programa
Minha Casa, Minha Vida, em Baixa Fria, Canabrava.
A empresa também atrasou o pagamento de rescisões,
de trabalhadores (as) demitidos. Os operários (as) juntos com
a direção do SINTRACOM-BA se mobilizaram e cobraram
providências da empreiteira RSA e da empresa principal,
Construtora Barras.
O pagamento só foi feito no dia 19/02. Estamos de olho!

SESI / FIEB: Operários na Osolev
protestam contra atraso da cesta

Trabalhadores (as) da empresa Osolev, na obra do SESI /
FIEB, na Ribeira, paralisaram as atividades durante uma hora,
no dia 04/03, em protesto pela falta de pagamento da cesta
básica. Se comprometeram a pagar, a partir de janeiro/2016,
e depois retiraram trabalhadores da obra, reduzindo o contingente, burlando a CCT. Além disso, a Osolev só fornece uma
farda, pratica banco de horas, não fornece contracheque, não
paga horas extras e comete desvio de função. E ainda há queixas constantes de assédio, praticado por encarregado.

Concreta / Conder: Carregar pedra nas costas é trabalho escravo
Em pleno século 21, operários da Concreta estão carregando sacos de pedras nas costas, em obras de encostas do bairro
Castelo Branco, em Salvador. A empresa presta serviços à Conder / Governo do Estado da Bahia. A direção do SINTRACOMBA faz o alerta e exige melhores condições de trabalho. Desse jeito não dá pra continuar.

31/03: Mobilização nacional em defesa dos direitos e contra o retrocesso

EXPEDIENTE

No dia 22/02 representantes de
diversas entidades sindicais, sociais e
estudantis, e lideranças políticas progressistas se reuniram em São Paulo, no
encontro da Frente Brasil Popular, e ﬁzeram uma convocatória para a Jornada
de Mobilização Nacional, que pretende
levar 100 mil pessoas numa marcha a
Brasília, em 31/03, e um manifesto em
defesa dos direitos sociais e trabalhistas, e contra tentativas de retrocesso e

golpes contra a democracia.
A reunião teve a participação da
CTB, UNE, MST, CUT, Contag, UJS,
ANPG, Levante Popular da Juventude,
Unegro e União Brasileira de Mulheres
(UBM).
O SINTRACOM-BA é ﬁliado à CTB
e está nesta luta, junto com a FETRACOM-BA e com os trabalhadores (as)
do ramo da construção, pela garantia
dos direitos conquistados.
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