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CAMPANHA SALARIAL 2018
Assembleia aprovou por unanimidade 2,07%
de reajuste com manutenção de direitos

Foi a Campanha Salarial mais difícil dos
últimos anos. Enfrentamos todo tipo de
dificuldades com o patronal, em consequência do cenário político atual, com a
reforma trabalhista perversa do governo
ilegítimo de Temer.
Tivemos diversas reuniões de negociação, fomos para a mediação no MPT,
declaramos "estado de greve" e fizemos
pressão com paralisações nos canteiros
de obras.
A luta foi dura, mas conseguimos arrancar uma proposta do patronal, que
não é o que nós pedimos, mas foi o possível neste momento.
Garantimos 2,07% de reajuste salarial, que já entra na folha de pagamento
de maio; os retroativos serão pagos por
abono salarial; cesta básica de R$ 153,75
e ticket refeição de R$ 15,41. Confira nas
tabelas da página 2, os novos pisos salariais para os trabalhadores da construção
e os prestadores de serviços das empresas de saneamento básico (Embasa).
Os direitos já conquistados foram
mantidos com a validade da CCT até o
dia 31/12/2018. Isso é muito importante,
considerando a situação atual do país.
Mas a luta é como o tempo, não para!
Estamos juntos para derrubar a famigerada reforma trabalhista e impedir a
aprovação da reforma da previdência.
Quem luta, conquista!

Paralisação no Grupo Fator

Inscrições:
Campeonato de
Futebol Society

José Ribeiro, presidente do SINTRACOM-BA, Edson
Cruz, presidente da FETRACOM-BASE, e Raimundo
Brito, diretor, na assembleia decisiva
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Curta nossa página: facebook.com/sintracom.da.bahia

Últimas vagas para o Campeonato de Futebol Society do
SINTRACOM-BA. Corra para inscrever sua equipe. Enviar ofício solicitando a inscrição e informando
o nome de dois responsáveis, para
os e-mails daniele.sintracom@
terra.com.br e presidencia@sintracom.org.br ou pessoalmente
na sede do SINTRACOM-BA, na
Barroquinha.
O Campeonato vai acontecer
na Arena Imbuí. Aguarde, que divulgaremos as datas. Mais informações, pelo telefone (71) 37971702.

71 3496-6238

www.sintracom.org.br – www.fetracombase.org.br
– www.flemacon.org
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19/03: Caminhada celebrou Dia dos Trabalhadores (as) da Construção
A 1ª Caminhada dos Trabalhadores
(as) da Construção foi realizada pelo
SINTRACOM-BA, no início da manhã
de 19/03, no Parque de Pituaçu, em
Salvador, para comemorar o Dia dos
Trabalhadores (as) da Construção, feriado da categoria, conquistado na luta do
Sindicato junto com a categoria.
O evento contou com a participação
de diretores, trabalhadores (as) e da

ex-Secretária Estadual do Trabalho Emprego, Renda e Esporte (Setre), Olívia
Santana. Após a Caminhada, foi servido
um café da manhã e realizado sorteio
de brindes para os trabalhadores (as).
Foi organizado pela Comissão de
Esporte e Cultura do SINTRACOMBA, com apoio da FETRACOM-BASE,
CTB, DIEESE, CONTRICOM, FLEMACON, UITBB e FSM.

6 meses da Reforma Trabalhista: Balanço de uma tragédia anunciada
Augusto Vasconcelos*
Em novembro entrou em vigor a lei
13467 que alterou 117 dispositivos da
CLT. Justificada sob o falso argumento
de que a CLT estava obsoleta, quando
na verdade 85% do seu texto original já
tinha sido alterado ao longo do tempo,
a Reforma Trabalhista aprofunda ainda
mais as desigualdades no país.
O desemprego atinge níveis alarmantes. Nem de longe lembramos do
Brasil que alcançou a menor taxa de
desocupação da história com 4,3% em
dezembro de 2014. O DIEESE aponta
14% de desempregados atualmente, o
que equivale a 13,1 milhões de pessoas
nessa condição.
A promessa de que o trabalho intermitente e a terceirização sem limites
possibilitaria mais empregos não se confirmou na prática. Apenas 20 mil vagas
foram criadas para o trabalho em tempo
parcial, enquanto que 145 mil vagas de
contratos convencionais foram extintas,
desde novembro.
A Reforma Trabalhista deve piorar o
cenário econômico. Com a redução da
massa salarial e a perda de direitos, o
consumo da população sofre forte impacto, reduzindo a cada dia as previsões
de crescimento do PIB.
Enquanto isso, os investimentos
públicos e privados caem e o país fica
sem perspectiva de sair do buraco,
em razão de uma política econômica
destrutiva das riquezas nacionais e inibidora de novos negócios. Os poucos
empresários que possuem alguma capacidade financeira, preferem investir
na especulação, aplicando em títulos,
agraciados pelas taxas de retorno dos
juros bancários.
Cresce o número de trabalhadores
no mercado informal. Os aumentos
consecutivos do salário mínimo acima
da inflação são interrompidos. A violência atinge níveis exponenciais. Qual o
futuro do país?
A Reforma da CLT aprovada por um
Congresso Nacional capturado pelo

poder econômico foi tão perversa, que
o próprio governo editou uma Medida
Provisória para mitigar seus efeitos em
alguns itens. No entanto, com a perda
da validade da MP 808, volta a vigorar
o texto original da Reforma Trabalhista.
Trabalho da gestante em ambiente
insalubre, jornada de 12 horas para
qualquer categoria através de negociação individual, tabela de indenizações
baseada no salário (o que viola o princípio da igualdade, pois uma vida poderá
valer mais que a outra em caso de acidentes, prejudicando os mais pobres),
são algumas das aberrações que foram
legalizadas com a extinção da MP808.
As restrições impostas para o acesso
à justiça do trabalho fizeram com que
os novos processos trabalhistas caíssem pela metade, em comparação
com igual período do ano passado. Os
trabalhadores estão com receio de ingressarem com ações, pois podem vir
a serem condenados a pagarem custas,
honorários de sucumbência e periciais,
aumentando a sonegação de direitos.
Sindicatos foram fragilizados e perderam não apenas capacidade financeira
de resistir ao desmonte dos direitos,
mas foram atingidos em cheio com a
possibilidade de criação de comissões
de empresa paralelas, acordos individuais entre empregado e empregador,
bem como a não obrigatoriedade das
homologações das rescisões dos contratos de trabalho. Há entidades que estão com os dias contados, sem dinheiro
sequer para pagarem aluguel de sedes,
em um país onde quem se sindicaliza

pode ser inclusive perseguido.
Acabaram até com o princípio da
ultratividade, que previa a prorrogação
automática dos Acordos Coletivos de
Trabalho enquanto outro não fosse
assinado. Assim, os direitos previstos
em Acordo de diversas categorias estão
com os dias contados, bastando às empresas não renovarem após o prazo de
validade.
Neste cenário de incertezas, a classe
trabalhadora precisa atuar nas três
frentes de acumulação de forças: luta
de ideias, luta de massas e luta eleitoral.
Precisamos constituir uma nova maioria
política, elegendo trabalhadores e trabalhadoras para o parlamento.
A hora é de unificar amplos setores
em torno de um Projeto Nacional de
Desenvolvimento que assegure nossa soberania, restaure a democracia,
retome o crescimento econômico e
proteja os direitos sociais reduzindo
as desigualdades. A
batalha será difícil,
mas temos um trunfo: somos a maioria
do povo brasileiro!
Augusto Vasconcelos
Advogado, Professor Universitário,
Especialista
em
Direito do Estado
(UFBA), Mestre em
Políticas Sociais e
Cidadania (UCSal). Presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da
Bahia, por seu subscrito representante legal, convoca todos os seus associados e demais integrantes da
categoria profissional para participar da Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no auditório da
sede do Sindicato, localizado na Rua Visconde de Ouro Preto, 18 - Barroquinha, CEP 40.024-110,
nesta Capital, no dia 19/06/2018 às 17:30 horas em 1ª convocação com o número legal e, às 18:00
horas em 2ª convocação com o número que houver, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: 1º - Parecer do Conselho Fiscal; 2º - Prestação de Contas do Exercício de 2017.
Salvador, 07 de Junho de 2018
José Ribeiro Lima –Presidente de Sintracom-Ba –15.245.178/0001-70
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28/04: Dia em Memória às Vítimas
de Acidentes e Doenças do Trabalho

Uma programação, de 20 a 30/04,
marcou o Dia Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, 28 de abril, com participação de
profissionais e entidades que atuam em
saúde e segurança do trabalho, dentre
esses o SINTRACOM-BA, FETRACOMBASE, FORUMAT, MPE, MPT e Setre.
Teve abordagem de temas importantes, com exposição de fotos, no MPT,
lançamento do livro Assumindo a Doença, de Gilberto Leocádio, no Sindicato
dos Bancários, e audiência pública no
MPE, com debates sobre banimento do
amianto, terceirização, precarização do
trabalho e reforma trabalhista.

Rádio Peão

Veja as lutas do seu Sindicato
Porto Fino (Embasa) descumpre CCT e é ﬁscalizada pela SRTE
Tr a b a l h a d o r e s
(as) da Porto Fino,
empresa
prestadora de serviços de
saneamento básico
à Embasa, paralisaram as atividades no
turno da manhã, dia
02/05, no mesmo
dia em que a empresa foi fiscalizada pela
SRTE, por descumprimento da CCT e
diversas irregularidades.
A empresa não fornece cesta básica,
não paga dupla função, tem área de
vivência irregular, não tinha CIPA, tem
desvio de funções, não paga hora ex-

tra e quando o trabalhador (a) vai cobrar é demitido, banheiro, refeitório e
vestiário são de baixa qualidade, dentre
outras irregularidades.
No início de junho a SRTE deverá
estar emitindo os autos da fiscalização e
possíveis multas.

13º Fórum
Social
Mundial

O SINTRACOM-BA participou
do 13º Fórum Social Mundial, que
reuniu mais de 60 mil ativistas e
lideranças dos movimentos sindical, sociais e estudantil, de cerca de
120 países, de 13 a 17 de março,
em Salvador. A maior parte das
atividades concentradas no Campus da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Ondina.
Com o tema "Resistir é criar Resistir é transformar", o objetivo
foi debater estratégias de enfrentamento ao neoliberalismo e golpes
antidemocráticos, que diversos
países estão enfrentando.

Paralisação na NM, em Santa Luz

EXPEDIENTE

Mais de 100 trabalhadores paralisaram na empresa NM, município
de Santa Luz, em apoio a dois companheiros demitidos por justa causa.
A empresa retirou as demissões.
Vitória da luta!
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