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CAMPANHA SALARIAL 2018 /2019

Vamos todos (as) participar da assembleia,
dia 22/03, às 14h (auditório da CONDER)
As diretorias da ASCON e do
SINTRACOM-BA convocam os trabalhadores (as) da CONDER para
participar da assembleia geral, dia
22/03, às14h, no auditório da empresa, em Narandiba. A data-base da categoria se aproxima (maio) e chegou
a hora de iniciarmos a Campanha Salarial 2018 / 2019.
Vamos discutir a conjuntura e elaborar a pauta de reivindicações, para
posteriormente encaminharmos à direção da empresa. É importante que
todos (as) participem para fortalecer
a luta, mostrar que estamos unidos e
que não vamos abrir mão dos nossos
direitos.
Lembramos que a última atualização salarial paga à categoria foi
em 2014/2015. Desde então, temos
acionado a Justiça do Trabalho para
garantir o reajuste, ganhamos em to-

Vamos todos participar da assembleia e lotar o auditório

das as instâncias, mas a empresa sempre recorre, negando-se a dar os reajustes e direitos por nós conquistados
na luta e legalmente.
Entendemos que nossa categoria
é importante, principalmente no contexto atual, em que o Estado propaga
sua eficiência, destacando as obras
que executa. E quem faz essas obras

somos nós, trabalhadores (as) da
CONDER.
Por isso, companheiros (as), é
fundamental que todos (as) estejam
presentes na assembleia. Vamos unidos na luta, junto com a ASCON e o
SINTRACOM-BA.
A luta é como o tempo, não para.
Quem luta, conquista!

TRT julgou dissídio 2017 e deu reajuste de 3,97% (empresa recorreu)
Assembleia geral realizada no
dia 20/02, reuniu funcionários
da CONDER com diretores do
SINTRACOM-BA e da ASCON, no
auditório da empresa.
Tivemos a presença do advogado
e assessor jurídico do Sindicato, Dr.
Jorge Lima, para esclarecimentos sobre os processos que estão ajuizados,
tratados dentro do debate da atual
conjuntura.A pauta foi a seguinte: dissídios coletivos de 2015/2016 e de

2016/2017; processos de IR/INSS;
da ocupação dos cargos comissionados; e dos demitidos. No MPT as
denúncias sobre os Assédios Moral
que ocorreram na empresa.
Tivemos um resultado vitorioso,
da luta na CONDER: o TRT julgou o
dissídio 2017, em 22/02, e deu reajuste de 3,97%. Mais uma vez a empresa entrou com recurso. Mas não
podemos esmorecer, vamos lutar até
a vitória!

Dr. Jorge Lima, com diretores
da ASCON e do SINTRACOM-BA
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Viva o 8 de março - Dia Internacional da Mulher!
Para celebrar o 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, foi realizada uma palestra no auditório da
CONDER, com o tema “As Deusas
Que Somos”.
A palestrante Suzana Meirelles fez
uma palestra com um tema inspirador e traçou um paralelo com as mulheres no mundo atual e as deusas da
mitologia.
O evento foi organizado pelo
Serviço Social do Trabalho da
CONDER.

O QUE VEM OCORRENDO EM NOSSA EMPRESA
Assédio Moral
Promoções do PCCS
Novos colegas
x

Código de Conduta

Diversos casos de assédio
moral foram denunciados e a
ASCON e o SINTRACOM-BA
vêm, reiteradamente, solicitando providências pela Diretoria
da CONDER. Em razão disso,
foi rea-lizada uma campanha
com bo-ttons, folders, cards semanais, finalizando numa mesaredonda com representantes do
Ministério Público do Trabalho
(MPT) e Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia (SINPOJUD).
Foi instituída uma comissão
paritária, para elaboração do
Código de Conduta. Os funcionários motivados pela expectativa de conhecer os seus
direitos e deveres contribuíram
efetivamente com sugestões. O
trabalho está concluso, o Código de Conduta está pronto, os
funcionários anseiam e a lei exige que seja criado, mas que está
dependendo exclusivamente da
implantação pela diretoria da
CONDER.

Foi autorizado pelo Governador do Estado e constituída
uma comissão paritária pela
CONDER, para fazer o estudo
e implantação das promoções.
Tal estudo está concluso e as
tabelas dependendo apenas da
validação pela CONDER e encaminhamento à SAEB.

Plano de Saúde
A ASCON e o SINTRACOMBA continuam acompanhando a
manutenção do direito do Plano
de Saúde, garantido judicialmente. Estamos no aguardo do
resultado da Licitação Pública.

Neste ano de 2018 foram
convocados mais alguns colegas
do primeiro Concurso Público
realizado pela CONDER. A
ASCON e o SINTRACOM-BA
recebem de braços abertos os
novos colegas. Contamos com
a adesão de todos à nossa luta.
Atentos, unidos e vigilantes para
a garantia das nossas conquistas.
A mobilização é fundamental!

facebook.com/sintracom.ba
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