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ASSEMBLEIA GERAL

Trabalhadores (as) aprovam contribuição sindical por unanimidade

Trabalhadores (as) do ramo da construção aprovaram, por unanimidade, autorização coletiva prévia, para desconto
da contribuição sindical em Assembleia
Geral Extraordinária, realizada no dia
06/02, no auditório do SINTRACOMBA (Barroquinha).
Convocada por edital publicado no
Jornal A Tarde, em 27/01, a AGE aconteceu às 18 horas, em segunda convocação. A decisão é soberana e vale para
todos os membros da categoria, sem distinção entre associados e não-associados,
conforme artigo 513, alínea “e” da CLT.
A categoria é formada por trabalhadores (as) da indústria da construção
civil, madeira, artefatos de cimento,
cerâmica para construção e olarias, mármore e granito, CONDER, instalações
elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, em-

Momento da votação na AGE, quando os trabalhadores (as) aprovaram. Foto menor:
Os presidentes da FETRACOM-BASE, Edson Cruz, e do SINTRACOM-BA, José Ribeiro,
e diretores Lúcia Maia e Raimundo Brito

presas prestadoras de serviços de saneamento, manutenção, instalações e obras
da Coelba, Embasa e Chesf, na base do
SINTRACOM-BA.

Campanha Salarial: Patrões não atendem
reivindicações e mantêm impasse
Continua o impasse na Campanha
Salarial 2018 dos trabalhadores (as) da
construção. Já tivemos algumas reuniões,
sem avanço: os empresários não atendem às reivindicações, nem apresentaram contraproposta.
Neste momento é fundamental fortalecer a luta, com a participação de todos (as). Vamos debater com os colegas
nos canteiros, fazer pressão e mostrar
aos patrões que a categoria está unida.
Fique atento ao chamado do
SINTRACOM-BA, no carro de som, boletim e site, e participe das mobilizações
e assembleias da Campanha Salarial.
A categoria reivindica reajuste salarial

19/03 - Dia dos Trabalhadores (as)
da Construção - Participe da
1ª Caminhada do SINTRACOM-BA
Participe da 1ª Caminhada do
SINTRACOM-BA, em comemoração
ao 19 de março - Dia dos Trabalhadores (as) da Construção. É feriado
da categoria, conquistado na luta do
SINTRACOM-BA.
No Parque de Pituaçu, a partir das
06:00h. Vai ter sorteio de prêmios.
Venha e traga sua família!
Pressão
popular faz
governo recuar
e tirar Reforma
da Previdência
da pauta.
Esta e outras
notícias nas
págs. 2, 3 e 4

com 100% do INPC e 5% de ganho real;
cesta básica de R$ 195; vale refeição de
R$ 18; café da manhã com três pães de
50g, queijo, manteiga e salame, café com
leite ou suco de frutas naturais; quando
a hora extra for superior a duas horas,
haja fornecimento de jantar, dentre outras melhorias.
A data-base é 1º de janeiro e desde
dezembro/2017 a pauta foi entregue
pelo SINTRACOM-BA e FETRACOMBASE à entidade patronal (Sinduscon).
Quem luta, conquista!
Curta nossa página:
facebook.com/sintracom.da.bahia
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SINTRACOM-BA no ato do Iguatemi

E na manifestação no Campo da Pólvora

VITÓRIA DA LUTA

Trabalhadores (as) ocupam as ruas e Reforma da Previdência é suspensa
No Dia Nacional de Luta Contra a
Reforma da Previdência e em Defesa da
Aposentadoria, 19/02, as ruas de todo
o país foram tomadas por manifestações
contra a votação da Reforma da Previdência. Em Salvador, o SINTRACOMBA participou das mobilizações, de
manhã no Iguatemi e à tarde no Campo
da Pólvora, junto com a FETRACOM-

BASE, CTB, outros Sindicatos e movimento social.
Convocado pela Frente Brasil Popular, o dia de luta culminou com a vitória
da pressão popular: o presidente do
Congresso, senador Eunício Oliveira,
anunciou a suspensão da PEC da Reforma da Previdência, da agenda de votação do Congresso em 2018.

Alegou que o "Artigo 60, item 1º,
determina que a Constituição não
poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado de sítio”. No caso, a intervenção no Rio de Janeiro, decretada
pelo presidente ilegítimo Michel Temer,
em 16/02.

Diretores do SINTRACOM-BA com Augusto Vasconcelos (centro), obra do Atakarejo (Pernambués)

A luta continua: Estamos de olho nos parlamentares
Para Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da
Bahia, "é uma vitória da resistência do
povo, mas não podemos baixar a guarda, temos que continuar mobilizados”.
Ele tem acompanhado a direção do
SINTRACOM-BA em visitas aos canteiros de obras, para esclarecer aos trabalhadores (as) os prejuízos das medidas

de Temer à categoria.
José Ribeiro, presidente do
SINTRACOM-BA, considera que a retirada da PEC da pauta do Congresso
"foi uma estratégia do governo, que não
tem votos para ganhar".
Ele alerta os trabalhadores (as) da
construção: "Temos que ficar de olho
para não reeleger os parlamentares que
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votaram a favor da Reforma Trabalhista,
que retirou direitos e prejudicou muito
nossa categoria. São esses os mesmos
que iriam votar a favor da Reforma da
Previdência, só não votaram por causa
da pressão popular".
Adilson Araújo, presidente da CTB
entende que "a vitória deixa o movimento sindical de cabeça erguida, mas
é preciso manter a vigilância".

SEU DIREITO / ARTIGO
Baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social
Por JORGE LIMA
(Advogado trabalhista e assessor jurídico do SINTRACOM-BA)
A baixa na Carteira de Trabalho
representa obrigação legal do empregador, prevista no artigo 29 da CLT e
na cláusula 20ª., parágrafo 5º. da nossa
Convenção Coletiva, e não interfere no
pagamento da rescisão.
Infelizmente, criou-se no Brasil uma
cultura estranha, que acaba prejudicando o trabalhador.
É a história de que, enquanto não
der baixa, o contrato continua em vigor,
mas na verdade a data que vai constar é
a do último dia de trabalho, mesmo que
isso aconteça meses depois.
Também não é verdadeira a lenda
de que o trabalhador que aceitar a baixa
na carteira não recebe mais a rescisão,
pois se tratam de duas obrigações
absolutamente diferentes: uma é anotar a baixa na Carteira, outra é pagar a
rescisão.

O tema merece especial atenção de
todos, pois infelizmente há empregadores que só contratam quando o trabalhador já está com a baixa anotada, e
a ausência desse registro pode dificultar
mais ainda na hora de arranjar um novo
emprego.
Assim, o melhor é dar baixa logo
que terminar o contrato, para evitar
que aumente ainda mais o prejuízo do
empregado.
Caso o patrão se recuse a anotar a
baixa, procure o Sindicato para que sejam tomadas as devidas providências,
pois o desrespeito à CLT pode gerar o
pagamento de uma penalidade administrativa, além da multa prevista na cláusula 50ª. da nossa Convenção, no valor de
um piso salarial de operário qualificado.
Vamos valorizar a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que representa uma proteção para a malsinada
Reforma Trabalhista, que está tentando
acabar com a CLT e o próprio Direito
do Trabalho.

Itaparica Resort em reunião com
trabalhadores (as), no Sindicato, em
06/02, para baixa na carteira e aviso
prévio. Outras questões não solucionadas, foram encaminhadas judicialmente.

Assembleia na CONDER discute questões jurídicas na atual conjuntura
Assembleia geral realizada no dia
20/02, reuniu funcionários da CONDER com diretores do SINTRACOMBA e da ASCON, no auditório da empresa, em Narandiba, com 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;
e processos de imposto de renda; dos
cargos e assédio moral (Justiça do Trabalho); e dos demitidos.

Assembleia lotou o auditório da CONDER

Vitória da luta na CONDER: TRT julgou dissídio 2017, em 22/02,
e deu reajuste de 3,97%. Quem luta, conquista!

Inscrições:
1º Campeonato de Futebol
Society do SINTRACOM-BA
Continuam abertas as inscrições para o 1º Campeonato
de Futebol Society do SINTRACOM-BA. Diversas equipes já
se inscreveram. Corra, que as
vagas são limitadas. Os jogos
vão acontecer na Arena Imbuí.
Para inscrever sua equipe,
ligue para (71) 3797-1701.

Dr. Jorge Lima com diretores
do SINTRACOM-BA e da ASCON
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Rádio Peão

Veja as lutas do seu Sindicato
Santa Luz: Assembleia
na NM cobra cumprimento da CCT

No dia 29/01, a direção do SINTRACOM-BA visitou a obra Vila Nova
Esperança, da NM Construções, no
município de Santa Luz, e realizou assembleia geral com os trabalhadores
(as), quando foram discutidas diversas
pendências e o não cumprimento da
CCT, pela empresa.
Após a assembleia, foi realizada reunião, com a participação de diretores
do Sindicato, componentes da CIPA

(titulares e suplentes) e administração
da obra. Ficaram definidas as seguintes
questões:
O SINTRACOM-BA solicitou que o
café da manhã, seja feito conforme determina a CCT, com o fornecimento de
um copo de 300 ml de café com leite e
três pães;
Como determina a CCT, o fornecimento do almoço deve ser feito em
bandejão, em obras a partir de 50 trabalhadores (as). Porém, em razão da

dificuldade de acesso à obra, ficou acordado que continuará sendo fornecido
em "quentinhas". Foi solicitado variação
no cardápio. E os fardamentos devem
ser adquiridos até o dia 02/02.
O SINTRACOM-BA solicitou a quitação total da Taxa Assistencial Sindical,
até dia 05/02. Esses valores vêm sendo
descontados dos trabalhadores (as),
desde meados de 2017, mas a empresa
não fez o devido repasse ao Sindicato.
Estamos de olho!

SINTRACOM-BA participa de DDS
na empresa San Juan

Paralisação na Coinpe, em Paulo Afonso:
atraso de salários

Diretores do SINTRACOM-BA participaram, na manhã
do dia 30/01, do Diálogo Diário de Segurança - DDS, na
empresa San Juan, no Abaeté.
Após o DDS, os trabalhadores (as) que ainda não eram
sindicalizados, aproveitaram para se filiar ao SINTRACOMBA.
É isso aí, companheiros (as), juntos com o SINTRACOMBA somos mais fortes!

Trabalhadores (as) da Coinpe Engenharia, município de
Paulo Afonso, paralisaram as atividades no dia 15/01, por falta
do pagamento de salário do mês de janeiro.
A empresa pagou o salário e eles retornaram ao trabalho
na quarta-feira, dia 17/01.
Diretores do SINTRACOM-BA acompanharam e apoiaram o movimento.

Embasa e terceirizadas MS e Sulbaiana: fraude trabalhista

EXPEDIENTE

Cerca de 146 trabalhadores (as)
de empresas prestadoras de serviços à
Embasa, foram submetidos à situação
irregular, em 25 cidades da região de
Senhor do Bonfim.
A MS Engenharia, que trabalhou até
23/01, perdeu o contrato na concorrência e, como devia duas férias (alguns
casos até mais de duas), colocou os trabalhadores (as) de férias até o dia 22/02.

Quem ganhou a concorrência foi a
Sulbaiana Empreendimentos. E, mesmo
de férias pela MS, os trabalhadores (as)
continuaram trabalhando nos serviços
da Embasa, porém vestindo a farda da
Sulbaiana.
O diretor do SINTRACOM-BA,
Raimundo Brito, denunciou a situação,
que configura uma fraude trabalhista,
tanto da MS (que não tem mais serviço,
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porque encerrou o contrato), e da Embasa, que permite que trabalhadores
(as) de férias continuem trabalhando
para outra empresa (Sulbaiana), que
ainda nem assinou contrato.
São geridas pelo contrato da Embasa
na região, 25 municípios, dentre esses,
Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Jacobina, Campo Formoso e outros.
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