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ISSO É ILEGAL!
Conecta muda contrato para enquadrar 

trabalhadores(as) na nova lei trabalhista 

A Conecta, empresa prestadora de 
serviços à Coelba, mudou o CNPJ, colo-
cando como novo endereço o galpão 
que ocupa em Pirajá, e fez um aditivo 
contratual, para os trabalhadores (as) 
assinarem, passando a ser regidos pela 
nova lei trabalhista.

A direção do SINTRACOM-BA rea-
lizou uma assembleia com os traba-
lhadores (as), no dia 22/02, na porta do 
canteiro da Conecta e informou da ilegal-

idade do ato da empresa. É ilegal retirar 
direitos trabalhistas já garantidos anterior-
mente. Não tem validade.

A reforma trabalhista trouxe grandes 
prejuízos para os trabalhadores (as) de 
nossa categoria. Foi proposta pelo presi-
dente ilegítimo Michel Temer, com apoio 
de parlamentares traidores da classe tra-
balhadora.

Além disso, a Conecta vem atuan-
do em prejuízo dos trabalhadores (as) 

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

ASSEMBLEIA GERAL
Trabalhadores (as) aprovam contribuição sindical por unanimidade

EDIÇÃO ELÉTRICAS

demitidos, quando tem algum problema 
na homologação, a empresa se recusa a 
homologar com ressalvas. O trabalhador 
(a) tem que ficar esperando a boa von-
tade da empresa? 

Na assembleia os trabalhadores (as) 
decidiram que do jeito que está, não dá 
pra ficar: se isso continuar, podem para-
lisar as atividades. 

O momento atual é de luta e unidade: 
Mexeu com um, mexeu com todos!

Trabalhadores (as) do ramo da cons-
trução aprovaram, por unanimidade, au-
torização coletiva prévia, para desconto 
da contribuição sindical em Assembleia 
Geral Extraordinária, realizada no dia 
06/02, no auditório do SINTRACOM-
BA (Barroquinha).

Convocada por edital publicado no 
Jornal A Tarde, em 27/01, a AGE acon-
teceu às 18 horas, em segunda convo-
cação. A decisão é soberana e vale para 
todos os membros da categoria, sem dis-
tinção entre associados e não-associados, 
conforme artigo 513, alínea “e” da CLT.

A categoria é formada por traba-
lhadores (as) da indústria da construção 
civil, madeira, artefatos de cimento, 

cerâmica para construção e olarias, már-
more e granito, CONDER, instalações 
elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, em-
presas prestadoras de serviços de sanea-
mento, manutenção, instalações e obras 
da Coelba, Embasa e Chesf, na base do 
SINTRACOM-BA.
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MPE: informe sobre processo
Processo com a MPE, presta-

dora de serviços à Coelba em Va-
lença e Santo Antônio de Jesus, foi 
distribuído para a 35ª Vara de Sal-
vador, com o número 0000038-
14.2018.5.05.0035. A audiência foi 
marcada para o dia 27/03/2018, às 
09:20h.

Aviso: Plantão 
de Advogado em Irecê 

O SINTRACOM-BA informa 
que todas as terças-feiras, na 
Delegacia Sindical de Irecê, tem 
Plantão do Advogado, com o Dr. 
Túlio Ferreira: Áreas Previdenciária 
e Trabalhista.

VITÓRIA DA LUTA
Trabalhadores (as) ocupam as ruas e Reforma da Previdência é suspensa 

No Dia Nacional de Luta Contra a 
Reforma da Previdência em Defesa da 
Aposentadoria, 19/02, o SINTRACOM-
BA participou das mobilizações em Sal-
vador, com a FETRACOM-BASE, CTB, 
outros Sindicatos e movimento social.

O dia de luta foi convocado pela 
Frente Brasil Popular e levou às ruas de 
todo o país milhares de trabalhadores 
(as). Culminou com a vitória da pressão 
popular: Eunício Oliveira, presidente do 
Congresso Nacional, anunciou a sus-
pensão da PEC da Reforma da Previ-
dência, da agenda de votação em 2018.

Para José Ribeiro, presidente do 
SINTRACOM-BA, "foi uma estratégia 

do governo, que não tem votos para 
ganhar". Ele alerta aos trabalhadores 
(as): "Temos que ficar de olho para não 
reeleger parlamentares que votaram a 
favor da reforma trabalhista, que retirou 
direitos e prejudicou nossa categoria. 
São esses que iriam votar a favor da 
reforma da previdência, só não votaram 
por causa da pressão popular".

Augusto Vasconcelos, presidente do 
Sindicato dos Bancários, diz que "é uma 
vitória da resistência do povo, mas não 
podemos baixar a guarda, temos que 
continuar mobilizados”. Ele tem acom-
panhado o SINTRACOM-BA nas visitas 
aos canteiros, para esclarecer sobre os 

prejuízos das medidas de Temer aos tra-
balhadores (as).

Orca atrasa salários, alimentação e cesta básica
Trabalhadores (as) da Orca, pres-

tadora de serviços de linha viva à 
Coelba, com atuação em todo o 
estado da Bahia, denunciaram ao    
SINTRACOM-BA que a empresa 
não pagou salários, alimentação e 
cesta básica, até a data do fecha-
mento desta edição.

A direção do SINTRACOM-BA 
já encaminhou ofício à Orca, Coelba 
e Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego (SRTE) solicitando 

o agendamento de reunião com re-
sponsáveis pela Orca, para cobrar da 
empresa o pagamento dos salários e 
direitos atrasados, e firmar compro-
misso para cumprir suas obrigações 
e respeitar os direitos dos trabal-
hadores (as).

Os trabalhadores (as) estão re-
voltados e já paralisaram em alguns 
municípios. Assim não dá pra con-
tinuar!

Fique ligado: em março tem reajuste para Eletricistas e Leituristas,  
dependendo do fechamento da CCT da Construção para saber o percentual.

SINTRACOM-BA participou das manifestações 
no Iguatemi e no Campo da Pólvora

Continuam abertas as ins-
crições para o 1º Campeonato de 
Futebol Society do SINTRACOM-
BA. Diversas equipes já se in-
screveram. Corra, que as vagas são 
limitadas. Os jogos vão acontecer 
na Arena Imbuí.

Para inscrever sua equipe, ligue 
para (71) 3797-1701. 

Inscrições: 
1º Campeonato de Futebol 
Society  do SINTRACOM-BA


