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O golpista Michel Temer, “presidente” 
não eleito, denunciado por corrupção, propi-
nas e malas de dinheiro (com provas), mes-
mo com o baixo índice de aprovação de 3%, 
insiste na retirada de direitos.

Com as reformas trabalhista e previden-
ciária, Temer quer acabar com a aposenta-
doria, férias, 13º salário, FGTS, aumentar a 
jornada de trabalho para 12 horas diárias, e 
reduzir o almoço para meia hora. Não acei-
taremos!

Nós, trabalhadores (as) da cons-trução, 
sentimos na pele os efeitos da crise do 
desgoverno de Temer, que mergulhou o país 
no caos, com a destruição das empresas: de-
semprego em massa, sem perspectivas de 
novas obras.

Vamos lutar e resistir! Dia 30 de junho 
tem Greve Geral. Vamos todos parar, nos 
canteiros de obras e administração. E repetir 
o sucesso da greve geral de 28/04, quando 
paramos todo o Brasil. Fiquem alerta aos 
chamados do SINTRACOM-BA e da FETRA-
COM-BASE, no carro de som, nos jornais e 
site. Mobilização já! Chamou pra parar, pa-
rou! 

Vamos ocupar as ruas e dizer não ao fim 
da previdência e da CLT. E não aceitamos 
que o congresso corrupto eleja o próximo 
presidente, por eleições indiretas. Exigimos 
eleições diretas: 89% dos brasileiros querem 
votar. E somente com respaldo das urnas o 
presidente terá legitimidade para tirar o país 
da crise.Não às reformas Trabalhista e Previ-
denciária!

Fora Temer – Eleições Diretas Já!
A DIREÇÃO

RESISTIR E LUTAR: FORA TEMER – DIRETAS JÁ!

Presidente da CTB Bahia, Pascoal Carneiro, ato Fora Temer e Diretas Já, 
que reuniu 100 mil pessoas (11/06, Farol da Barra, Salvador). 

Pascoal Carneiro é o novo presidente 
da CTB Bahia, eleito no 4º Congresso 
da entidade, que aconteceu nos dias 9 
e 10/06, em Salvador. O ex-presidente, 
Aurino Pedreira, assume a secretaria de 
Relações Internacionais.

A bancada do ramo da construção 
foi expressiva, com 56 delegados. Ele-
gemos seis companheiros (as) para a 
direção da CTB Bahia. Diretoria Execu-
tiva / Secretaria de Finanças: Florisvaldo 
Bispo (SINTRACOM-BA); Diretoria Ple-
na: José Nivalto Lima e Sônia Maria da 
Silva (Fetracom-Base); Benedito Dias de 
Almeida (Extremo Sul); Ednílson Souza 
Silva (Oeste); Valdemir Souza (Recôn-
cavo).

71 3496-6238
Curta nossa página: 

facebook.com/sintracom.da.bahia

O 4º Congresso da CTB Bahia teve 
a participação de trabalhadores (as) de 
diversas categorias e regiões do estado, 
537 delegados (as), 69 observadores, no 
total de 606 credenciados (374 homens 
e 232 mulheres).

Não à retirada de direitos. Não às 
reformas trabalhista e previdenciária 

CTB Bahia elege nova direção: Pascoal Carneiro é o presidente
(Construção tem 6 companheiros (as) na diretoria da central)

Leia mais sobre 
as lutas

do SINTRACOM-BA 
na PÁG. 2

Crédito: Divulgação / Mídia Ninja

CTB Bahia elege nova diretoria. 
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Bancada do ramo da construção 
teve 56 representantes

2ª EDIÇÃO
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Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

Protesto na Liz Construções

Cerca de 85 trabalhadores (as) da  Liz Construções e 45 
da Empreendimentos Participações, obra Portal do Jardim, 
bairro Pernambués, realizaram protesto, em 07/06, juntos 
com a direção do SINTRACOM-BA, para exigir explicações 
sobre o pagamento das rescisões de 20 trabalhadores.

Desde 16/12/2015 a Liz demite trabalhadores (as), alega 
que não tem como pagar, faz parcelamento, dizendo que es-
taria em recuperação judicial. Mas não apresenta documen-
tos e nos dados da obra não constam informações sobre 
recuperação judicial.

O SINTRACOM-BA está em 
campo, com a campanha “Sindica-
lize-se: A conquista é maior quando 
lutamos juntos”. Quando a caravana 
de sindicalização do SINTRACOM-
BA chegar em seu canteiro, chame 
os colegas e participe. Vamos unir 
para fortalecer a luta e impedir a reti-
rada de direitos. 

Na foto, em 31/05, a caravana no 
canteiro da empresa Technologia, no 
Centro Administrativo da Bahia.

Campanha: Sindicalize-se

Assembleia: Prestação de contas
No início da 

noite de 13/06, o 

S I NT RACOM-B A 

realizou assembleia 

de prestação de 

contas, no auditório 

da entidade, na Bar-

roquinha, conforme 

publicado em edital. 

Os trabalhadores (as) 

aprovaram por una-

nimidade.

NR-18: CPN aprova melhoria 
Diretor de Saúde e Segurança, Aril-

son Ferreira, participou da reunião da 
CPN, em 7 e 8/06, Brasília. Foi apro-
vada por três bancadas a proposta de 
melhoria da NR-18, sobre serviços em 
instalações elétricas e trabalho em altu-
ra, que agora segue para o CTPP. Obje-
tivo é reduzir riscos de acidentes graves 
nessas atividades de alto risco.

RGM / Ipirá: Irregularidades
A empresa RGM Construtora, município de Ipirá, 

próximo à Prefeitura, está construindo um shopping e 
uma unidade do Senai. Em visita de diretores do SINTRA-
COM-BA ao canteiro, em 25/05, identificamos várias ir-
regularidades, dentre essas, a betoneira descoberta e área 
de ferragens sem nenhuma proteção coletiva de trabalho.

Acidente do trabalho provoca morte de operário
Mais um acidente do trabalho fatal, 

resulta na morte de um operário da 
construção. O pedreiro Ubiratan de 
Jesus Santana, contratado pela empresa 
A4MS Engenharia, desde 02/03/2017, 
caiu do andaime, de uma altura de 
cerca de 15 metros, quando executava 
serviço de substituição das caixas de 
ar condicionado, num prédio do Con-
domínio Pituba Boulevard, no Lotea-
mento Aquários, em Salvador, na tarde 
de 13/06.

O colega chegou a ser levado para o 
Hospital Geral do Estado (HGE), onde 
veio a falecer.

As empresas deixam de investir em 
ações e proteções coletivas de trabalho, 
por isso acontecem acidentes graves 
com frequência. Esta é a terceira morte 
por acidente de trabalho na construção, 
em 2017. Já ocorreram sete acidentes 
de trabalho na construção, por queda 
de altura, neste ano.


