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Reunidos no no 4º Congresso Nacional da CTB, 
nos dias 24, 25 e 26, no Hotel Stella Maris, em 
Salvador, 1,2 mil delegados e delegadas elegeram 
a nova direção nacional da CTB. A central sindical 
continua sendo presidida pelo atual presidente na-
cional Adilson Araújo, que inicia sua segunda gestão 
(2017 / 2020) à frente da entidade.

Dois companheiros da direção do SINTRA-
COM-BA integram a nova diretoria da CTB, Rai-
mundo Brito (Executiva) e Lúcia Maia (Plena).

 Foto ao lado: Em primeiro plano, Raimundo
 (à direita) e Lúcia (de vermelho).
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Companheiros (as) trabalhadores (as) 
das cerâmicas. A data-base da categoria 
é 1º de fevereiro e, depois de diversas 
tentativas de negociação com o patrona-
to, sem acordo, o SINTRACOM-BA e a 
FETRACOM-BASE entraram com pedi-
do de julgamento do dissídio coletivo, no 
Tribunal Regional do Trabalho - TRT-5ª 
Região. Estava marcado para o dia 24/08, 
mas foi suspenso.

A relatora pediu arquivamento, ale-
gando que o pedido deve ser feito de co-
mum acordo pelas partes (trabalhadores 
e patrões). Outro desembargador pediu 
vistas no processo.

O SINTRACOM-BA e a FETRA-
COM-BASE aguardam o retorno do 
dissídio à pauta do TRT. Reivindicam 
reajuste salarial de 5,44%, baseado no 
INPC, e cesta básica de R$ 120, dentre 
outras melhorias.

Enquanto isso, algumas questões 
continuam em discussão com a entidade 
patronal (Sindicer): pagamento de dife-

CAMPANHA SALARIAL CERÂMICAS
Dissídio teve julgamento suspenso, 

mas pode retornar à pauta do TRT

71 3496-6238
Curta nossa página: 

facebook.com/sintracom.da.bahia

Dois diretores do SINTRACOM-BA são eleitos para a direção nacional da CTB

EDIÇÃO CERÂMICAS

renças salariais retroativas a fevereiro 
(empresários querem a partir da assina-
tura da CCT); e anuênio (patrões que-
rem limitar em até cinco anos, a partir daí 
ficaria fixo, e trabalhadores propõem até 
sete anos).

Enfrentamos um momento difícil, 
com a política perversa do presidente 

não-eleito, Michel Temer, que retira di-
reitos e prejudica os trabalhadores (as) e 
os mais pobres. É fundamental manter a 
mobilização no chão das cerâmicas, para 
pressionar os patrões. A luta é como o 
tempo, não para! Quem luta, conquista!

A DIREÇÃO

Leia mais na Página 2: 
Entrevista com o presidente 

do Sindicato dos Bancários da Ba-
hia, Augusto Vasconcelos, sobre a 
Reforma Trabalhista; e mais lutas 
em Rádio Peão.
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ENTREVISTA / AUGUSTO VASCONCELOS
"Reforma trabalhista prejudica os trabalhadores (as) e os mais pobres"

Nesta edição, entrevistamos o 
sindicalista Augusto Vasconcelos, 
presidente do Sindicato dos Bancári-
os da Bahia, sobre a Reforma Tra-
balhista.

Jornal do SINTRACOM-BA - A 
quem beneficia a reforma trabalhis-
ta?

Augusto Vasconcelos - Beneficia 
as grandes elites econômicas que 
querem reduzir o custo da mão de 
obra, rebaixando salários e precari-
zando direitos, visando aumentar 
seus lucros. Essa reforma não irá 
ampliar empregos.

J - A reforma trabalhista vai afetar 
a vida dos trabalhadores (as)?

AV - Com a Reforma Trabalhista 
está aberto o caminho para a ter-
ceirização irrestrita. Todos sabem 
que os terceirizados ganham salários 
menores e estão entre as maiores 
vítimas de acidentes de trabalho. 
Além disso, foi aprovado o trabalho 
intermitente: o trabalhador ficará à 
disposição do patrão, mas somente 

receberá nos dias em que for convo-
cado, podendo ficar vários dias sem 
salário, sem saber sequer quanto 
ganhará por mês. Este governo tra-
ma contra os mais pobres. Após 13 
anos, o salário mínimo foi reajustado 
abaixo da inflação. Eles romperam 
com a lógica criada no governo Lula, 
que estabelecia aumentos consecu-
tivos.

J - Como os trabalhadores po-
dem resistir e lutar?

AV - A mobilização é arma funda-
mental. Todos devem fortalecer seu 
Sindicato, participar das assembleias, 
greves e passeatas. É importante 

disputar as redes sociais espalhando 
opiniões verdadeiras, para combater 
as mentiras da mídia. Devemos tam-
bém usar nosso voto contra os par-
lamentares que atacam nossos direi-
tos. A política precisa de renovação 
e todo trabalhador consciente deve 
buscar votar em candidatos que de-
fendam a categoria. 

J - As mulheres trabalhadoras 
foram as mais atingidas pela reforma 
trabalhista?

AV - A Reforma foi tão perversa 
com as mulheres, que prevê até o 
trabalho da gestante em ambientes 
insalubres. O ataque às trabalhado-
ras pode piorar, se for aprovada a 
Reforma da Previdência, que prevê 
aumento da idade para a mulher 
se aposentar. Isso irá inviabilizar a 
aposentadoria de boa parte das tra-
balhadoras. O governo desconsi-
dera que as mulheres exercem du-
pla, tripla e até a quádrupla jornada 
de trabalho. É de uma perversidade 
enorme o que Temer está fazendo.

Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

Antes do 4º Congresso Nacional 
da CTB, a direção e os delegados do 
SINTRACOM-BA participaram, no dia 
23/08, do VI Encontro Nacional do 
Ramo da Construção da CTB, no Hotel 
Vila Velha (Vitória), com dirigentes sin-
dicais de outros estados.

VI Encontro do Ramo

Augusto Vasconcelos

CTB convoca Primavera de Lutas: 
dia 22/09 tem mobilização em todo o 
país, contra as reformas trabalhista e 
previdenciária, em defesa da Amazônia 
e pelo Fora Temer. Fique atento ao 
chamado do SINTRACOM-BA e par-
ticipe! 

Primavera de lutas

A Eletrobrás é um patrimônio do 
povo brasileiro! Vale cerca de 370 
bilhões e reúne 47 usinas hidroelé-
tricas, 114 térmicas e 69 eólicas. O 
presidente não-eleito Michel Temer 
quer vender por 20 bilhões, menos 
de 10% do seu preço. Trata-se de 
um crime contra o Brasil e os bra-
sileiros.

Não vamos permitir mais esse 
desmando do desgoverno de Te-
mer. Vamos lutar junto com o                 
SINTRACOM-BA!

Não à venda 
da Eletrobrás!


