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CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2016 
Dia 21/01 tem Assembleia, às 18h, na sede do SINTRACOM-BA. Participe!

Companheiros (as), a Campanha Salarial Unificada 
2016 está em curso e as negociações já começaram. Os 
trabalhadores (as), representados pelo SINTRACOM-
BA e a FETRACOM-BA, e a entidade patronal Sinduscon 
cumprem uma agenda inicial de reuniões (dias 12, 19 e 
27/01) para discutir a pauta de reivindicações da categoria. 

No próximo dia 21/01 (quinta-feira), às 18h, tem as-
sembleia geral, na sede do SINTRACOM-BA. É impor-
tante a presença de todos (as). Vamos informar o resul-
tado das negociações, a posição dos patrões e discutir 
o rumo do movimento. Avise aos colegas do canteiro e 
venha participar!

A Campanha Salarial deste ano acontece em meio a 
um cenário complicado, embates políticos com a direita 
fascista tentando desestabilizar o governo da presidenta 
Dilma Rousseff e reflexos da crise mundial na economia 
do país (leia Editorial na página 2). Esta situação pode re-
percutir em nossa Campanha Salarial.

Os patrões não vão facilitar para os trabalhadores (as), 
ao contrário, sempre procuram dificultar, para impedir os 
avanços e tentar retirar direitos.

Nossa data-base é 1º/01. E, neste momento da luta, 
é importante que todos (as) se unam ao SINTRACOM-
BA, se mantenham mobilizados nos canteiros, conversem 
com os colegas e participem das assembleias e atividades 
convocadas pelo Sindicato.

Vamos mostrar para os patrões que a categoria está 
forte, unida e com disposição pra lutar, garantir direitos e 
novas conquistas.

Quem luta, conquista!    

71 3496-6238

Pauta de
 Reivindicações

Reajuste salarial de 15%; cesta 
básica de R$ 320,00; saúde e se-
gurança no trabalho; manutenção 
dos direitos já conquistados, den-
tre outros itens econômicos e so-
ciais.

ESTAMOS NA LUTA: Pela retomada do crescimento do país, geração de empregos, 
garantia dos direitos e em defesa da democracia. Leia o Editorial na Página 2.

XÔ ACIDENTES:
Terminamos 2015 sem óbito no
trabalho da construção - PÁG. 3

Dieese: 60 anos - Pág. 2
Trabalho escravo - Pág. 3

Nova Lapa: Demissões - Pág. 3
Mais lutas em Rádio Peão - Pág. 4
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EDITORIAL
Foco na luta: Retomada do crescimento e garantia dos direitos
É importante que os trabalhadores 

(as) da construção tenham uma visão 
crítica sobre a situação política e 
econômica do país, o que a mídia pro-
paga como verdade absoluta e que 
pode ser contrário aos interesses da 
classe trabalhadora.

O SINTRACOM-BA sempre teve 
um papel fundamental na luta pela de-
mocracia, desde os tempos duros da di-
tadura militar, em defesa das "Diretas Já" 
e no apoio político aos que atuam em 
defesa dos direitos dos trabalhadores 
(as).

Estamos na luta junto com nossa 
central sindical CTB, em defesa da de-
mocracia e pela retomada do cresci-
mento, com emprego, valorização dos 
salários e garantia dos direitos trabalhis-
tas e sociais.  

Há uma direita fascista e golpista, que 
ameaça as conquistas dos trabalhadores 
(as) e precisa ser combatida. Inconfor-
mada com a derrota nas eleições presi-
denciais, tenta desestabilizar o governo 
e derrubar a presidenta eleita, Dilma 
Rousseff.

Vale destacar que os trabalhadores 
(as) da construção foram dos mais be-
neficiados nos governos de Lula e Dil-
ma. Com a geração de empregos, os 
programas Minha Casa, Minha Vida, 
PAC I e II, obras de infraestrutura e 
saneamento, Luz para Todos, além do 
Bolsa Família e a valorização do salário 
mínimo.

Por isso, o SINTRACOM-BA está 
na luta junto com a FETRACOM-BA e 
a CTB, participando das manifestações 
contra o impeachment de Dilma. 
E mantém uma posição crítica com 
relação às propostas do governo para 
sair da crise, que contrariam os inte-
resses dos trabalhadores (as).

Defendemos a retomada do cresci-
mento. Que as empresas envolvidas 
em ilícitos, possam continuar em ativi-
dade gerando empregos e os culpados 
sejam punidos. 

No dia 15/12, com a presença da 
CTB e outras centrais, a presidenta Dil-
ma assinou Medida Provisória, adotan-
do o Acordo de Leniência. A empresa 
poderá admitir que cometeu crimes, 
entregar outras que participaram e de-
volver o dinheiro desviado aos cofres 

públicos. Em troca, poderá continuar 
a funcionar, obter empréstimos e ser 
contratada pelo poder público.

O presidente da CTB, Adilson Araú-
jo, ressalta que o momento exige um 
plano de ação emergencial para destra-
var a economia e retomar o desenvolvi-
mento, com a garantia dos direitos.

Em entrevista publicada no jornal 
Tribuna da Bahia, em 06/01, o presi-
dente da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), José Carlos Mar-
tins, declarou que o Governo Federal 
considera a construção civil um setor 
chave para a retomada do crescimento 
no país e a criação de mais empregos.

É isto que esperamos. Esta é a luta 
do SINTRACOM-BA.

A DIREÇÃO

Câmara tem
sessão especial:

60 anos do Dieese
No dia 15/12 aconteceu sessão 

especial na Câmara Municipal de 
Salvador, em homenagem aos 60 
anos do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos). A solenidade foi 
presidida pelo vereador Everaldo 
Augusto (PCdoB) e teve a presença 
da vereadora Aladilce (PCdoB), da 
supervisora do Dieese, Ana Geor-
gina Dias, do presidente da CTB-
Bahia, Aurino Pedreira, e de dire-
tores do SINTRACOM-BA e da 
FETRACOM-BA. 

Dirigentes da construção civil na manifestação do dia 16/12

O baiano Adilson Araújo, presidente
 da CTB, com a presidenta Dilma

Presidente do 
SINTRACOM-BA, José Ribeiro

Acesse e curta 
nossa página: 

facebook.com/sintracom.ba
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ACIDENTES DO TRABALHO
Terminamos 2015 sem registro 

de óbitos na construção civil
Uma boa notícia para a saúde e se-

gurança no trabalho da construção: En-
cerramos 2015 sem registro de óbito 
na construção civil. Foi a primeira vez, 
desde 1990, que esses números foram 
zerados.

Isto é resultado do trabalho que o 
SINTRACOM-BA vem desempen-
hando, em defesa da vida e saúde dos     
operários da construção, por segurança 
do trabalho nos canteiros de obras.

Porém, houve um aumento no 
número de acidentes do trabalho: 2014 
registrou 77 acidentes, com nove óbi-
tos; em 2015 foram registrados 90 aci-
dentes, sendo que quatro foram graves, 
nas empresas Lobeck Automação Eireli, 
São Conrado Empreendimentos, Verti-
cal Engenharia e Apipema Empreendi-
mentos SPE.

A atuação do SINTRACOM-BA foi 
fundamental para esse resultado. Desde 
2011, antes do acidente que provocou 
a morte de nove operários, na queda 
de um elevador a cabo, em obra da 
Construtora Segura, em Salvador, o 
Sindicato vem realizando a campanha 
Um Passo Pela Vida - Xô Acidentes do 
Trabalho na Construção. 

Com a participação do diretor de 
Saúde e Segurança, Arilson Ferreira, 
atuamos com firmeza na Comissão Per-
manente Nacional (CPN). Isso resultou 
na proibição do uso de elevadores de 
um cabo, para transporte de passagei-
ros, a partir de 10/05/2015.

Obs.: Na construção pesada ocor-
reram duas mortes. 

Nova Lapa: Safety (A. Mendonça) atrasa salários e ainda demite 
Com salários abaixo do piso e atraso 

no pagamento e sem receber a cesta 
básica, seis trabalhadores, que faziam 
serviços de solda e estavam em período 
de experiência, se queixaram. A empre-
sa Safety Brasil, prestadora de serviços 
da Andrade Mendonça, no consórcio 
Nova Lapa, obra de requalificação da 
Estação da Lapa, em Salvador, resolveu 
quebrar o contrato, com a demissão 
dos trabalhadores.

Desses seis, quatro foram demiti-
dos em 11/01 e dois em dezembro. As 
demissões em dezembro fazem jus à 
multa da data-base e do artigo 477 da 
CLT (passou o prazo do pagamento da 
rescisão). 

O SINTRACOM-BA se reuniu com 
representantes da Safety e Andrade 
Mendonça e fez os cálculos, para ga-

rantir os direitos dos trabalhadores. 
Ficou acordado que o pagamento das 
rescisões seria realizado até 20/01.

Trabalho escravo em 2015:
936 pessoas resgatadas

Infelizmente, pela ganância de 
empresários e fazendeiros inescru-
pulosos, o trabalho escravo ainda não 
acabou no Brasil. Foram resgatadas 
936 pessoas em condições análogas à 
escravidão, de janeiro a 17/12/2015. 

O perfil das vítimas é de jovens, 
sexo masculino, baixa escolaridade e 
que tenham migrado internamente 
no país (de um estado ou municí-
pio para outro). E a Bahia é o estado 
com a maioria das vítimas, com 140 
resgatados (20,41% do total), se-

guida do Maranhão, com 131 vítimas 
(19,10%), e de Minas Gerais, com 77 
resgates (11,22%). 

Foram realizadas 125 operações 
pelos fiscais do Grupo Especial de Fis-
calização Móvel (GEFM) e das Supe-
rintendências Regionais do Trabalho e 
Emprego (SRTE), com a visita de 229 
estabelecimentos das áreas rural e ur-
bana. A ação resultou na formalização 
de 748 contratos de trabalho, com 
pagamento de R$ 2.624 milhões em 
indenização para os trabalhadores.

ATENÇÃO 
CESTA BÁSICA
A direção do                  

SINTRACOM-BA in-
forma: a partir de 
1º/01/2016 o contin-
gente de trabalhadores 
(as) para receber a 
cesta básica reduz para 
65 trabalhadores (as). 
Já está valendo, garan-
tido pela CCT. Vitória 
da luta!
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Veja as lutas do seu Sindicato

Operário da Roble é vítima de
acidente em obra da Prefeitura
Mais uma vítima de acidente do trabalho na cons-

trução, desta vez, em obra do Projeto Morar Me-
lhor, da Prefeitura de Salvador, no Bairro da Paz. No 
dia 14/12, o pedreiro Márcio Camilo, admitido desde 
novembro/2015 pela empresa Roble Serviços, caiu de 
uma altura de 4 metros e sofreu impactos da queda, 
com traumatismos múltiplos e escoriações na cabeça 
e mão direita. Socorrido pelo SAMU, o trabalhador foi 
levado para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro 
de Freitas.

O SINTRACOM-BA foi até o local do acidente, rea-
lizou uma inspeção e entendeu  que a empresa foi negli-
gente com a Norma Regulamentadora NR-35 (trabalho 
em altura). 

Vale ressalar que, uma semana antes do acidente do 
trabalho, os diretores do SINTRACOM-BA, estiveram 
no local, tiveram uma reunião com a comissão dos tra-
balhadores e empresários, seguida de assembleia. E 
participaram de um DDS (Diálogo Diário de Seguran-
ça), alertando sobre a segurança do trabalho na obra, at-
endendo às reivindicações dos trabalhadores (as) sobre 
saúde e segurança, alimentação e trabalho formal com 
assinatura em carteira.

Moura DB: Operária é demitida
ao solicitar licença-maternidade

Uma trabalhadora da Moura DB, com nove meses 
de gestação, recorreu à empresa para solicitar licença-
maternidade. O setor jurídico negou e demitiu a op-
erária.

O SINTRACOM-BA entrou em ação, para resolver 
o problema e garantir que o direito da gestante fosse   
respeitado. A empresa alegou que não tem condições 
de reintegrar a funcionária, dando como desculpa a cri-
se.

O setor Jurídico do SINTRACOM-BA entrou 
com processo judicial contra a empresa. Os direitos 
da trabalhadora gestante são garantidos por lei e o                       
SINTRACOM-BA exige respeito.

Novo salário mínimo: R$ 880
Companheiros (as), anotem e informem aos colegas 

de trabalho, familiares e às pessoas de sua comunidade, 
que o salário mínimo foi reajustado para R$ 880. O novo 
valor entrou em vigor no país, a partir de 1º/01/2016.

Salvador tem cesta mais cara
A maior alta da cesta básica em 2015 foi registrada 

em Salvador (23,67%), conforme levantamento realiza-
do pelo DIEESE. Depois, os maiores índices foram em 
Curitiba (22,78%), Campo Grande (22,78%), Aracaju 
(20,81%) e Porto Alegre (20,16%). 

Em dezembro de 2015, o salário mínimo necessário 
para a manutenção de uma família de quatro pessoas 
deveria equivaler a R$ 3.518,51 ou 4,47 vezes o salário 
mínimo que estava em vigor R$ 788.

Atenção, companhei-
ros (as)! A lei diz que as 
férias têm que ser pagas 
ao trabalhador (a) 
dois dias antes do 
início. As empresas 
têm conhecimento 
desta informação.

Na Cláusula 29ª da Con-
venção Coletiva do Trabalho (CCT), consta o 
seguinte: "Para efeito de cálculo da remuneração 
de férias, as empresas incluirão os adicionais por 
trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou pe-
rigoso, respeitando a proporcionalidade, inclusive o 
adicional de 1/3, conforme estabelecido pelo artigo 
7º da Constituição Federal". 

Mas é o trabalhador (a) que tem de cobrar da 
empresa o cumprimento da lei. Fique atento: Sair 
de férias, só com a grana antecipada no bolso. Abra 
o olho e não se deixe enganar pela ganância do 
patrão.

Em caso de desrespeito aos seus direitos, ligue 
para o DISQUE DENÚNCIA do SINTRACOM-
BA: (71) 3496-6238.

SEUS DIREITOS - FÉRIAS


