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As políticas implantadas pelo governo 
do presidente não-eleito Michel Temer, 
promovem o desmonte do país e reti-
ram direitos históricos conquistados pe-
los trabalhadores (as), em muitos anos 
de luta. 

Com apoio do Judiciário, que con-
tinua sem atitude, Temer prossegue          
agindo contra o povo trabalhador, apesar 
de denúncias graves de corrupção (com 
provas).

Temer também conta com o apoio 
da mídia golpista, que tenta convencer 
que a reforma trabalhista é boa para os 
trabalhadores (as). Não é, muito pelo 
contrário, só quem ganha são os patrões. 
Não acredite nas mentiras que você vê 
na TV. 

Os números do desemprego já são 
alarmantes no país. De acordo com a 

Trabalhadores (as) perdem. Só os patrões ganham
CONTRA A REFORMA TRABALHISTA

71 3496-6238
Curta nossa página: 
/sintracom.da.bahia

Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios), a região Nordeste é a 
mais prejudicada, com cortes nos investi-
mentos e programas sociais, como Bolsa 
Família, e tem o maior índice de desem-
pregados no país, 15,8%, a maioria entre 
jovens, negros e mulheres.

Segundo dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), o 
primeiro semestre deste ano encerrou 
com mais de 13,5 milhões de pessoas 
desempregadas no país. Na Bahia, já são 
mais de 1,3 milhão. Os trabalhadores 
(as) da construção já sentem isso na pele, 
com a perda de seus empregos.

Com a reforma trabalhista, aprovada 
em 11/07 (sancionada em 13/07), que 
entra em vigor no mês de novembro, 
a situação tende a piorar. Retira direitos 
conquistados pela classe trabalhadora em 

anos de muita luta e retorna aos tempos 
da escravidão. E para piorar a situação 
e retirar mais direitos dos trabalhadores 
(as), Temer ameaça com reforma previ-
denciária. 

A diretoria do SINTRACOM-BA con-
voca os trabalhadores (as) da construção: 
Nós só temos uma opção - Vamos unir 
com o Sindicato, resistir e lutar contra 
o pacote de maldades. Não à retirada 
de direitos. Não ao retrocesso. Não 
podemos permitir o avanço da direita 
fascista. Fora Temer!

Ousar lutar, ousar vencer! Só a luta 
muda a vida. Quem luta, conquista!

A DIRETORIA

Leia mais sobre reforma trabalhista 
na Pág. 2

LEIA MAIS:
Em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho - Pág. 2
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Reforma Trabalhista: Confira os prejuízos dos trabalhadores (as)
- A mulher gestante e que esteja 

amamentando poderá trabalhar em 
ambiente insalubre, sob ruído, sol, po-
eira, dentre outros agentes, desde que 
um médico subscreva autorização;

- Jornada de trabalho poderá ser de 
até 12 horas por dia, sem pagamento 
de hora extra;

- Intervalo de almoço passa a ser no 
mínimo meia hora;

- Demitido sem receber salários e 
rescisão, o trabalhador (a) será obrigado 
a arcar com as custas processuais, pagar 
para acionar a Justiça, se ganha mais de 
R$ 2.212,52;

- Sua vida vale o quanto você ganha. 
Caso venha a sofrer um acidente de 
trabalho, sua integridade física valerá 
menos que a do seu chefe, que ganha 
mais;

- Se por algum motivo você faltar à 
audiência, será obrigado a pagar as cus-
tas do processo e os honorários do ad-
vogado trabalhista;

- Seu empregador poderá contratar 
você como Pessoa Jurídica, sonegando 
impostos, sem pagar contribuições so-
ciais, férias, 13º salário, FGTS, descanso 
semanal remunerado, horas extras;

- Permitida a terceirização sem res-
trições, mesmo em atividades-fim.

- O trabalho intermitente permite 
que o trabalhador (a) receba apenas 
pelas horas trabalhadas. E o trabalhador 
(a) poderá ganhar menos que o salário 
mínimo;

- Será autorizada a rescisão contra-
tual por mútuo acordo. Como assim? 
Os trabalhadores (as) ficam vulneráveis 
ao assédio moral dos patrões, para 
obrigá-los a aceitar sair da empresa. E 

o patrão economizará dinheiro na res-
cisão;

- Prevalece o negociado sobre o  
legislado, mesmo que a Lei seja mais 
benéfica ao trabalhador (a);

- A homologação poderá ser feita 
na própria empresa. Sem a participação 
do Sindicato, o trabalhador (a) não terá 
como contestar.

9 de Agosto: Dia Municipal em Memória
das Vítimas de Acidentes do Trabalho

Dois eventos mar-
caram em Salvador o 
09/08 - Dia Municipal em 
Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do 
Trabalho: pela manhã, foi 
realizada audiência públi-
ca, no auditório do Cen-
tro de Cultura da Câmara 
Municipal; e às 12 horas, 
ato público em frente à 
obra da Mansão Wildberg, 
no Largo da Vitória. 

Das 08h30min às 
12 horas, aconteceu a 
audiência pública no auditório do Cen-
tro de Cultura da Câmara, com debate 
sobre Políticas Públicas da Saúde do 
Trabalhador no Município de Salvador, 
realização do Forumat e Agenda Bahia 
do Trabalho Decente.

O ato, realizado pelo SINTRA-
COM-BA, aconteceu na Mansão Wild-
berg, mesmo local onde ocorreu, no 
dia 24/07, um acidente de trabalho fatal, 
no poço do elevador, que provocou a 
morte do trabalhador Reinaldo Araújo, 
31 anos. Foi no canteiro do consórcio 
MRM e João Fortes Engenharia, que 
contratou a empresa Thissnkupp, que 
por sua vez terceirizou o serviço para 
a empresa JJS Manutenção e Instalação 
de Elevadores.

A data foi instituída no calendário 
oficial de eventos do município de Sal-
vador, através da Lei nº 9.064/2016, 

resultado da luta do SINTRACOM-BA 
e da FETRACOM-BASE, para marcar e 
não deixar esquecer o acidente ocorri-
do em 2011, com a queda de elevador 
a cabo, do 25º andar, do prédio que 
estava sendo erguido pela Construtora 
Segura na região do Iguatemi, em Sal-
vador, o Edifício Empresarial Duarte da 
Costa.

O acidente do trabalho provocou a 
morte de nove operários, os compa-
nheiros: Martinho Fernandes dos San-
tos, 50, Antonio Reis do Carmo, 62, 
Antonio Elias da Silva, 57, Antonio Luís 
Alves Reis, 55, Hélio Sampaio, 51, José 
Roque dos Santos, 43, Jairo de Almeida 
Correia, 47, Lourival Ferreira, 68,  e 
Manuel Bispo Pereira, 40. Presentes 
para sempre em nossa memória!

Pesquisa:
Para 72%

desemprego
aumentará

Pesquisa realizada pela Vox 
Populi mostra que 57% da 
população brasileira acredita que 
a reforma trabalhista não traz 
benefícios para os trabalhadores, 
mas sim para os patrões. Para 
72% dos entrevistados o de-
semprego vai aumentar e 14% 
acha que vai continuar como 
está, batendo recordes nega-
tivos.

A pesquisa Vox Populi, re-
alizada nos dias 29 e 31 de ju-
lho, entrevistou 1.999 pessoas 
com mais de 16 anos, em 118 
municípios, em áreas urbanas e 
rurais de todos os estados e do 
Distrito Federal.

Diretor José Nivalto na audiência pública

Convênio: Escola 
de Formação CAIC

Trabalhadores (as) associados e de-
pendentes do SINTRACOM-BA con-
tam com mais um benefício, através de 
Convênio: desconto de 50% nos cur-
sos de Edificações, Eletrotécnica e Se-
gurança do Trabalho, dentre outros, no 
Centro de Formação Técnica – CAIC, 
em Salvador. Mais informações: (71) 
3254-0313/ 3254-0328.
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No dia 23, a direção e delegados 
do SINTRACOM-BA participam do IV 
Encontro Nacional do Ramo da Cons-
trução, no Hotel Vila Velha (Vitória).

O ramo da construção, que his-
toricamente é um impulsionador de 
emprego, enfrenta uma crise sem 
precedentes. No primeiro trimestre 
de 2017, o patamar de desemprego foi 
de redução de 749 mil vagas em todo 
o país, que representa uma queda de 
9,7% em relação ao mesmo período 
de 2016.

O IV Encontro Nacional do Ramo 
tem a perspectiva de debater e apontar 
saídas para a retomada do desenvolvi-
mento no setor.

4º Congresso Nacional da CTB
O SINTRACOM-BA participa do 4º 

Congresso Nacional da CTB, que será 
realizado nos dias 24, 25 e 26 de agos-
to, no Gran Hotel Stella Maris Resort & 
Conventions.

O evento comemora os 10 anos da 
entidade. Na programação, acontece 
também o Seminário Internacional “A 
crise econômica global e o mundo do 
trabalho”. 

Realizado pela primeira vez na Ba-
hia, o evento comemora também os 10 
anos da Central, que hoje representa 
mais de 1.200 entidades e 10 milhões 
de trabalhadores no país. Ao todo, o 
Congresso reunirá mais de 1,2 mil sin-
dicalistas de todo o mundo, 350 da Ba-
hia. Serão discutidas questões da crise 
e desemprego no Brasil e no mundo, 
com as presenças de: embaixador Cel-
so Amorim; Mzwandile Michael Mak-
wayiba da Federação Sindical Mundial; 
Sérgio Barroso da Fundação Maurício 
Grabois;  Augusto Praça, da CGTP-IN 
(Portugal); e de Peter Poschen, da OIT 
Brasil.

O presidente da CTB Bahia, Pascoal 
Carneiro, diz que a expectativa é de 
realização de um Congresso histórico, 
com um rico e amplo debate sobre o 
cenário político e econômico do país 
e os prejuízos que a agenda neoliberal 
do governo de Michel Temer impõe 
aos brasileiros e brasileiras, com o en-
frentamento às reformas trabalhista e 
previdenciária, e aos ataques para en-

fraquecer o movimento sindical. 
“A CTB Bahia é a maior seção es-

tadual da Central, com 40% de partici-
pação. Por isso a escolha do Estado para 
fazer o Congresso. É a primeira vez que 
uma central sindical busca o Nordeste 
para fazer um evento desse porte", 
disse. 

Para o presidente nacional, o            
baiano Adilson Araújo, "o 4º Congresso 

será o momento de pensar uma ação 
mais planejada, que fortaleça a CTB e 
o movimento sindical no Brasil. Enten-
demos que a melhor alternativa para 
a CTB e o conjunto da classe traba-
lhadora é caminhar unida, para garantir 
o enfrentamento da agenda regressiva, 
barrar o retrocesso liderado hoje por 
Michel Temer e construir caminhos para 
a retomada dos direitos subtraídos”.

IV Encontro Nacional do Ramo da Construção 
Diretores  do SINTRACOM-BA e da FETRACOM-BASE, 

no 4º Congresso da CTB Bahia

SINDICALIZE-SE! A CONQUISTA É MAIOR QUANDO LUTAMOS JUNTOS!
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Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

CAMPANHA: SINDICALIZE-SE!
A conquista é maior quando lutamos juntos

Quando os diretores do SINTRA-
COM-BA chegarem em seu canteiro 
com a Campanha “Sindicalize-se: A 
conquista é maior quando lutamos jun-
tos”, chame os colegas e participe! Tem 
sorteio de prêmio quando forem sindi-
calizados a partir de 50 trabalhadores 
(as). Venha lutar no seu Sindicato. Va-

mos unir para fortalecer a luta e impedir 
a retirada de direitos.

Confira os premiados: Antonio San-
tos da Silva, ajudante prático, Couto 
Maia Construções e Serviços, obra do 
Hospital Couto Maia, ganhou 01 bicicle-
ta; Elisangela Brito de Souza, ajudante 
prático, Franisa Empreendimentos Imo-

biliários, obra Serra Imperial, 01 celu-
lar Moto G; Paulino da Silva Reis Filho, 
pedreiro, Prima / Sociedade Hoteleira 
Praça Castro Alves, reforma de hotel, 
01 celular Moto G; José Justiniano San-
tos, armador, Consorcio Saúde Salvador 
(Axxo Construtora), Hospital Municipal 
de Salvador, 01 celular Moto G.

Eleições de CIPA Paralisação na 
RR ConstrutoraDiretores do SINTRACOM-BA 

acompanharam as eleições para a Co-
missão Interna de Prevenção de Aci-
dentes – CIPA:

Em 28/07, na empresa Itaparica 
Resort, município de Itaparica (Ilha), 
com participação de 72 trabalhadores 
(as). Em 14/08, na AS Empreendimen-
tos, construção do mercadão Açaí, na 
Calçada. Em 17/08, na empresa SAE 
Torres Transmissão, município de Cen-
tral, região de Irecê, com mais de 200 
trabalhadores (as). 

No dia 18/07, cerca de 50 traba-
lhadores (as) da empresa RR Con-
strutora, paralisaram as atividades no 
canteiro localizado na Boca do Rio, obra 
de  construção do gasoduto da Bahia 
Gás, do Governo do Estado da Bahia. 

Os trabalhadores (as) denunciam 
que a empresa RR não estava cumprin-
do a Convenção Coletiva de Trabalho e 
atrasava o pagamento de salários, cesta 
básica, hora extra, dentre outros.

DDS na Enops / Embasa
No dia 10/08, a diretoria do SIN-

TRACOM-BA participou do DDS, na 
Enops, prestadora de serviços à Em-
basa, no bairro de Matatu. Com a pre-
sença de cerca de 80 trabalhadores (as), 
foram abordadas questões de saúde e 
segurança do trabalho, direitos trabalhis-
tas e previdenciários. Presente também 
o companheiro Augusto Vasconcelos, 
presidente do Sindicato dos Bancários 
da Bahia.

Nota de Pesar: Companheiro Gilberto Conceição 
Com imenso pesar, comunicamos o falecimento do ex-diretor do 

SINTRACOM-BA, Gilberto Conceição Nascimento, aos 61 anos, víti-
ma de complicações no coração, dia 10/07, no Hospital Santo Antônio 
(Irmã Dulce), onde se encontrava internado.

Membro da Diretoria Plena do SINTRACOM-BA, na gestão 2008 
/ 2011, Gilberto foi um guerreiro na luta em defesa dos trabalhadores 
(as) da construção.

Aos familiares, amigos e companheiros de luta, expressamos os nos-
sos sinceros pêsames e a nossa solidariedade neste momento de dor.

Descanse em paz, companheiro!
A DIREÇÃO

Elisângela

Antonio Santos José Justiniano

DDS na Enops


