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O Brasil vive o maior escândalo de sua história. 
O presidente ilegítimo, Michel Temer, foi flagrado em 
gravação, feita pelos irmãos Joesley e Wesley Batista 
(donos do grupo JBS – Friboi) e divulgada pela mídia, 
dando o aval para a compra do silêncio de Eduardo 
Cunha, ex-presidente da Câmara e deputado cas-
sado, condenado e preso.

O país, que já estava tomado por manifestações 
de protesto e a greve geral vitoriosa (28/04), contra 
as reformas da Previdência e Trabalhista, e a Terceiri-
zação irrestrita, entrou em ebulição. Agora, com pro-
vas da corrupção, exigimos a saída imediata de Temer 
e a suspensão, na Câmara Federal e no Senado, das 
propostas que retiram direitos conquistados pelos 
trabalhadores (as), precarizam o trabalho e acabam 
com a aposentadoria.

A gravação foi autorizada pela Procuradoria Geral 
da República e Polícia Federal. Foi gravada também 
uma conversa comprometedora do senador e ex-
candidato à presidência da República, Aécio Neves, 
em que pede propina aos empresários e, ao referir-
se à pessoa que mandou buscar a mala de dinheiro 
(seu primo, Fred), fala claramente: “tem que ser um 
que a gente manda matar, antes da delação”. Aécio 
foi afastado do Senado, por decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin.

O Brasil assiste a tudo isso estarrecido e revol-
tado. A classe trabalhadora não vai aceitar, que esses 
elementos, que tomaram o governo com o golpe 
do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, 
eleita com mais de 54 milhões de votos, continuem 
decidindo a nossa vida e cometendo malfeitos.

Vamos juntos com o SINTRACOM-BA nesta luta!
Fora Temer e Eleições Diretas Já!

A DIREÇÃO

Governo golpista não tem moral para impor
reformas e retirar direitos de trabalhadores (as) 

SINTRACOM-BA está nas ruas em defesa dos direitos

FORA TEMER / ELEIÇÕES DIRETAS JÁ!

Seminário de Planejamento
A diretoria do SINTRACOM-BA 

se reuniu nos dias 4 e 5/05, no Semi-
nário de Planejamento. Foi debatida 
a conjuntura política e econômica 
do país, e definidas estratégias de 
luta para a defesa dos interesses dos 
trabalhadores (as) do ramo da cons-
trução.

Saiba mais sobre as lutas 
do SINTRACOM-BA nas páginas 2, 3 e 4.

71 3496-6238
Curta nossa página: 
/sintracom.da.bahia
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As reformas trabalhista e da previdência, e a lei que autoriza a 
terceirização irrestrita, propostas pelo governo golpista de Michel 
Temer, foram fortemente rejeitadas pelos trabalhadores (as), na 
greve geral que parou o país em 28/04.

Convocada pelas Centrais Sindicais, a greve é um marco históri-
co nas lutas da classe trabalhadora. Vamos resgatar um pouco dessa 
história: Em 1917, a primeira greve geral marcou profundamente 
a vida em nosso país, com o reconhecimento da importância do 
movimento sindical para conquistar direitos; em 1983, a luta foi 
contra as mudanças prejudiciais à lei do salário mínimo; em 1989, a 
greve geral foi contra o arrocho salarial e o desemprego galopante 
do governo Sarney.

E a batalha vai continuar. Não vamos aceitar que o rolo com-
pressor do governo não-eleito de Temer e seu aliado, o presidente 
da Câmara Federal, Rodrigo Maia (PMDB), juntos com deputados 
paus-mandados, destruam nossos direitos conquistados na luta.

Com essas reformas perversas, para atender aos empresários 
gananciosos que contribuíram financeiramente com o golpe do im-
peachment contra a presidenta eleita Dilma Rousseff, o governo 
golpista quer destruir o poder da negociação, para que prevaleça 
o negociado sobre o legislado. Isso vai acabar com a CLT e a le-
gislação trabalhista, atingir a Justiça do Trabalho e deixar os traba-
lhadores (as), que são a parte frágil da relação patrão X empre-
gado, dependendo da convenção coletiva, sem a proteção jurídica 
necessária.

O governo está acuado com denúncias comprovadas de cor-
rupção e não sabemos até quando resistirá. Mas os empresários 
têm representantes no Congresso, que ajudaram a eleger e es-
tão dispostos a pagar os favores que receberam, mesmo que, para 
isso, tenham que trair despudoradamente os trabalhadores (as) e 
seus eleitores.

Nós daremos o troco a mais esta ofensiva neoliberal. Neste 
momento não podemos esmorecer. Vamos nos unir, fortalecer a 
base do SINTRACOM-BA e da FETRACOM-BASE, buscar a sin-
dicalização da categoria, intensificar o intercâmbio entre os com-
panheiros (as) dos países da América Latina, que têm muito em 
comum em suas raízes e compartilham de tantas lutas.

Unidos somos mais fortes!
 
LÚCIA MAIA
Secretária Geral do SINTRACOM-BA
Presidente da FLEMACON
(Federação Latino-Americana e Caribenha dos Trabalhadores 

na Indústria da Construção, Madeira e Materiais de Construção)

REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
Maior projeto de retirada de direitos dos trabalhadores (as)

PREJUÍZOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
1 – Idade mínima para aposentadoria: 65 anos, para homens e 
mulheres;
2 – Mínimo de 49 anos de contribuição para aposentadoria integral;
3 – Redução do valor geral das aposentadorias;
4 – Precariza e dificulta a aposentadoria do trabalhador (a) rural;
5 – Permite a redução da pensão por morte e benefícios assistenci-
ais a valor menor que o salário mínimo;
6 – Exclui regras de transição vigentes;
7 – Impede a acumulação de aposentadoria e pensão por morte;
8 – Eleva para 70 anos a idade para receber o benefício assistencial 
(LOAS);
9 – Impõe regras inalcançáveis para aposentadoria por exposição a 
agentes insalubres;
10 - Extingue a aposentadoria especial para professores.

REFORMA TRABALHISTA: A MÍDIA ESCONDE
1 – Permite que a empresa não cumpra direitos previstos na le-
gislação;
2 – A mídia mente sobre o desemprego que essas medidas vão 
causar. Em países que possuem mais direitos trabalhistas, o desem-
prego é menor;
3 – Tudo poderá ser negociado com o patrão: férias, 13° salário, 
licença maternidade, jornada diária de 8h (aumenta para até 12h), 
folgas remuneradas;
4 – Com o fim da CLT, a Justiça do Trabalho vai esvaziar e os tra-
balhadores (as) ficarão desprotegidos, com a prevalência do nego-
ciado sobre o legislado;
5 – Retira direitos dos trabalhadores (as) e beneficia o empresário 
financista;
6 – Consolida a precarização total do trabalho no Brasil, aumentan-
do o lucro das empresas, com redução das obrigações trabalhistas;
7 – Na prática, leva o Brasil de volta ao século XIX, ao tempo da 
escravidão.

Audiência debate reformas
No dia 12/05, diretores do SINTRACOM-BA participaram de 
audiência pública, na Assembleia Legislativa, sobre as Reformas 
da Previdência e Trabalhista, com a presença do senador Paulo 
Paim (PT-RS) e a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-Bahia).

Seminário realizado na CONDER
A ASCON e o SINTRACOM-BA promoveram, em 04/05, no 
auditório da Conder, palestra sobre os prejuízos das propostas 
das reformas da Previdência e Trabalhista, para os trabalhadores 
(as) da iniciativa privada e do serviço público, com participação 
de Pascoal Carneiro, representante dos trabalhadores (as) no 
Conselho Nacional da Previdência Social, e Rosirene Dantas, as-
sistente social do INSS, Raimundo Brito e Lúcia Maia, diretores 
do SINTRACOM-BA, e José Augusto Pinto, diretor da Ascon.
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Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho
Palestras, debates, atos 

e missa campal movimen-
taram a semana em que 
foi celebrado em diver-
sos países o Dia Mundial 
em Memória às Vítimas 
de Acidentes do Trabalho 
e Doenças Ocupacio-
nais, 28/04. Em Salva-
dor, o SINTRACOM-BA 
e a FETRACOM-BASE 
realizaram diversas ativi-
dades, juntamente com 
o Forumat, o Ministério 
Público do Trabalho – 
MPT e a Secretaria Estad-
ual do Trabalho.

A programação foi de 24 a 26/04. 
No dia 28, na greve geral que parou o 
país, não houve atividade. No dia 24, 
uma mesa redonda no auditório do 

MPT debateu precarização do trabalho, 
reformas trabalhista e previdenciária e 
impactos na saúde dos trabalhadores, 

com os expositores: Rose 
Fernandes (Amatra), Au-
gusto Vasconcelos (Sin-
dicato dos Bancários) e 
Belmiro Santos (Asso-
ciação Baiana dos Expostos 
ao Amianto – ABEA).

No dia 25 pela manhã, 
no auditório do Cesast / 
Divast, aconteceu uma 
mesa temática sobre refor-
mas trabalhista e previden-
ciária e impactos na saúde 
dos trabalhadores: MP 767 
e Acidente de Trabalho, 
com Marco Perez (Campi-

nas), Ana Jordão (OAB-BA).
À tarde, teve a mesa temática so-

bre acidente de trabalho, com o dire-
tor de Saúde e Segurança do Trabalho 
do SINTRACOM-BA, Arilson Ferreira, 
e o ex-secretário do Trabalho do Esta-
do, Fernando Vasconcelos (atualmente 
SRT/MT), no auditório do DVIS (Ave-
nida Vasco da Gama).Missa campal lembra os 9 operários

mortos na queda de elevador a cabo 

No dia 26 houve ato público e missa 
campal, em memória das vítimas de aci-
dentes do trabalho, na praça em frente 
às obras do Condomínio Santa Vitória, 
no Largo da Vitória, com participação 
dos trabalhadores (as) do canteiro, da 
Secretária do Trabalho, Olívia Santana e 
equipe da Setre, do presidente do SIN-
TRACOM-BA, José Ribeiro, do diretor 
Arilson Ferreira e diretorias do SIN-
TRACOM-BA e FETRACOM-BASE, do 
diretor do Sindicato dos Metalúrgicos 
de Camaçari, Francisco Silva, do  dire-
tor de Políticas de Classe e Articulação 
Institucional do Sindicato dos Auditores 
Fiscais do Trabalho, Mário Diniz, dentre 
outros.

A missa, lembrou o acidente do tra-
balho que aconteceu em Salvador, em 
09/08/2011, no Edifício Duarte da Cos-
ta, no Iguatemi, quando nove operários 
morreram na queda de um elevador a 
cabo, do 25º andar do prédio que es-
tava sendo erguido pela Construtora 
Segura.

O padre da Igreja da Vitória cele-
brou a missa e falou os nomes de cada 
um dos companheiros mortos nesse 
acidente do trabalho e que estão e es-
tarão presentes para sempre em nossa 
memória: Antônio Reis, Antônio Elias, 
Antônio Alves, Hélio Sampaio, José 
Roque, Jairo de Almeida, Lourival Fer-
reira, Martinho Fernandes e Manoel 
Bispo.

Saúde da Mulher Negra
A diretora de Mulheres, Ednalva Bispo, 
participa da 1ª Conferência Livre de 
Saúde da Mulher Negra, realizada pelo 
Fórum Nacional de Mulheres Negras - 
Bahia, no auditório da Escola de Enfer-
magem da UFBA, dia 03/06, das 8 às 
14 horas.

Reunião do Forumat
Em 12/05 o diretor de Saúde e Se-
gurança, Arilson Ferreira, participou 
de reunião do Fórum de Proteção ao 
Meio Ambiente do Trabalho – Foru-
mat, no Ministério Público do Trabalho 
(MPT), e discutiu questões relacionadas 
à segurança e prevenção de acidentes 
do trabalho.

Ato público em frente ao canteiro do 
Condomínio Santa Vitória
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Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

SINTRACOM-BA em visita ao 
canteiro de obras da empresa ACC, 
construção de 200 villages e shopping, 
na Ilha de Itaparica.  São 50 traba-
lhadores, com perspectiva de estimativa 
de chegar a 200. Sindicalização já!

ACC: visita ao canteiro
 em Itaparica

Em 10/05, o SINTRACOM-BA se reuniu com representantes da 
RCI Construções e Meio Ambiente, no Ministério Público do Trabalho 
(Corredor da Vitória), quando ficou determinado para o dia 25/05 o pa-
gamento das rescisões de 190 trabalhadores (as) demitidos das obras de 
construção de duas unidades do SESC, em Alagoinhas e Jacobina.

O aviso prévio havia vencido em 22 de abril, sem o respectivo pa-
gamento. O SINTRACOM-BA foi procurado pelos trabalhadores (as), 
se reuniu com o SESC e a RCI, e como não houve solução imediata, 
encaminhou o caso para o MPT.

Houve impasse com o SESC sobre o artigo 477 da CLT, que deter-
mina o pagamento de multa de um salário a mais ao trabalhador, em caso 
de atraso na rescisão. O MPT propôs que o SESC pagasse a metade da 
multa, o SINTRACOM-BA levou a proposta para as assembleias em Ala-
goinhas e Jacobina, nos dias 2 e 3/05, e os trabalhadores (as) aprovaram.

A direção do SINTRACOM-BA solicitou que os pagamentos fossem 
feitos diretamente nas contas dos operários. Quem luta, conquista!

RCI: A luta pela garantia dos direitos em Alagoinhas e Jacobina

SINTRACOM-BA participou do 
Diálogo Diário de Segurança – DDS, na 
empresa CPL, prestadora de serviços 
de energia Coelba, no município de Va-
lença, em 17/05.

Valença: DDS na CPL (Coelba)

O SINTRACOM-BA foi à luta, com os traba-
lhadores (as) da empresa Barra’s Construção, Proje-
tos e Serviços, canteiro de obra na Cidade de Plás-
tico, em Periperi, da Prefeitura de Salvador, buscando 
solucionar diversas questões de descumprimento da 
Convenção Coletiva do Trabalho: não pagamento de 
cestas básicas, não assinatura na CTPS de 50 traba-
lhadores, só fornecia um uniforme (CCT determina 
dois). 

O caso foi encaminhado à SRTE e a empresa as-
sumiu o compromisso de resolver as pendências. Já 
foram pagas as cestas de março e abril, até o quinto 
dia útil de junho será paga a de maio; as CTPS serão 
regularizadas, assim como o fornecimento de crachás 
e fardamento. O SINTRACOM-BA não concordou 
com o prazo de 30 dias, proposta da mediação da 
SRTE, para implantação da CIPA.

Barra’s descumpre CCT e Sindicato vai à luta para garantir 

Cerca de 53 trabalhadores (as) da em-
presa Ribeiro Silva, obra de construção do 
Fórum de Nazaré das Farinhas, paralisaram 
as atividades no dia 16/05, por atrasos no 
pagamento de salários, da cesta básica e de 
rescisões. Ficou acordado o pagamento da 
cesta do mês de março e as rescisões no dia 
18/05; a cesta de abril será paga junto com 
a de maio.

Paralisação na Ribeiro Silva: 
Nazaré das Farinhas

Na edição anterior (673) noti-
ciamos o acidente do trabalho que 
aconteceu no município de Santo Es-
tevão, no dia 08/04, com a morte do 
trabalhador Elias de Almeida Guerra, 
e mais três operários feridos.

Corrigimos a informação: o aci-
dente aconteceu na obra da constru-
tora R. Bibiano Moreira, e não no 
supermercado Bom de Preço, que 
apenas está localizado ao lado do 
canteiro onde o fato ocorreu.

CORREÇÃO


