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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 683-JANEIRO/2018

CAMPANHA SALARIAL 2018

Hora de mobilizar e fazer pressão: Reuniões de negociação já começaram
Companheiros (as),atenção para o informe da direção do SINTRACOM-BA,
sobre a Campanha Salarial 2018 dos Trabalhadores (as) da Construção.
Já estão em curso as rodadas de
negociação entre trabalhadores (as) e
patrões, para discutir a pauta com as
reivindicações. Uma primeira reunião em
dezembro, definiu as regras do processo
e ficou mantida a data-base da categoria
em janeiro. Inicialmente, foi agendado
um calendário de reuniões para janeiro:
dias 10 (adiada), 17 e 24.
Sabemos que há dificuldades no
cenário nacional de negociações para
convenções coletivas e ameaças do governo golpista de uma reforma previ-

Atenção:
em caso de demissão
A Diretoria do SINTRACOM-BA chama a atenção
dos trabalhadores (as) da
construção, que tenham a
partir de 1 ano de vínculo
empregatício.
Em caso de demissão,
para garantir seus direitos, só aceitem homologar
no seu Sindicato SINTRACOM-BA, conforme determina a Convenção Coletiva
do Trabalho, Cláusula 20ª.
Se a empresa não aceitar, ligue para o seu canal
direto com a direção do
SINTRACOM-BA:
(71)
3797-1704.

denciária que, se aprovada, vai prejudicar
todos os trabalhadores (as).
Mas, com a categoria unida junto com
o SINTRACOM-BA e a FETRACOMBASE, temos condições de fortalecer a
luta e enfrentar o retrocesso, para garantir reajuste com ganho real, melhorias
e defender as conquistas, com nenhum
direito a menos.
A hora é de mobilizar e debater com
os colegas nos canteiros, para pressionar
o patronal. E vamos ficar atentos para
atender aos chamados do SINTRACOM-BA e participar das assembleias e
atividades da Campanha Salarial 2018.
Quem luta, conquista!

Pauta de Reivindicações

Confira nossas reivindicações: Reajuste salarial a partir de 1º de janeiro de
2018, com 100% do INPC e 5% de ganho real; Vale Refeição de R$ 18,00;
Café da manhã composto por três pães de 50gr, com queijo, manteiga e salame,
um copo de café com leite ou suco de frutas naturais; Quando a hora extra for
superior a duas horas de duração, haverá fornecimento de jantar; Cesta básica de
R$ 195,00; e Auxílio assistência a filho excepcional de R$ 425,75.
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Veja as lutas do seu Sindicato

A luta na empresa L. Marquezzo
Em 20/12, o SINTRACOM-BA realizou assembleia
com trabalhadores (as) e direção da empresa L. Marquezzo, em Alagoinhas, para tratar da alimentação, que
segundo os trabalhadores (as) não era de boa qualidade.
A empresa e os fornecedores se comprometeram em
promover melhorias e os operários concordaram em
dar mais uma chance. Estamos de olho!

JVF / PLUS: Eleição de CIPA
Dia 10/01, o SINTRACOM-BA acompanhou a eleição
da CIPA, na obra da JVF Empreendimentos Imobiliários e
PLUS Construtora, no Cabula.

Visita ao canteiro da Terral (Embasa)
Em 21/12 visitamos o
canteiro da Construtora
Terral, empresa prestadora de serviços à Embasa, esclarecemos aos

trabalhadores (as) sobre as
lutas da categoria e contra
a reforma da previdência,
proposta pelo governo
golpista de Michel Temer.

Alagoinhas: DDS na Manserv
Em 04/01, o SINTRACOM-BA
participou do DDS na empresa
Manserv, que faz serviços de manutenção industrial, na área da
Petrobrás, no município de Alagoinhas. Falamos sobre segurança
no trabalho e as lutas da categoria.

Julgamento do dissídio da CONDER foi marcado para 22/02

EXPEDIENTE

Em audiência realizada em dezembro/2017, no TRT 5ª Região, foi marcado o julgamento do dissídio de 2017, dos
trabalhadores (as) da CONDER, para o dia 22/02/2018. Estamos juntos na luta com ASCON e SINTRACOM-BA!
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