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CAMPANHA SALARIAL 2018
Dia 21/07, 9h, tem Seminário de Planejamento. Participe!

O SINTRACOM-BA e a FETRA-
COM-BASE convocam todos os traba-
lhadores (as) das empresas prestadoras 
de serviços de energia elétrica (Coe-
lba), para o Seminário de Planejamento 
da Campanha Salarial 2018 / 2019, que     
acontece no dia 21/07, às 9 h, no au-
ditório do SINTRACOM-BA, na Barro-
quinha. Avise aos colegas e venha!

Este é um momento muito impor-
tante de nossa luta e é fundamental a par-
ticipação de cada um de nós. A data-base 
da categoria, 1º/09, se aproxima. Vamos 
debater a conjuntura econômica, com 
foco na Bahia, e elaborar nossa Pauta 
de Reivindicações, para  encaminhar ao 
patronal e garantirmos um bom reajuste 
salarial e outras melhorias. Traga sua 
proposta.

Curta nossa página: 
/sintracom.da.bahia

CONFIRA: EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Tem ajustes para algumas funções, a partir de 1º/03/2018

Temos que seguir unidos com o       
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
BASE, e traçar estratégias, para enfren-
tarmos na luta o violento retrocesso 
imposto pelo governo golpista, com a 

retirada de direitos sociais e trabalhistas.
Nenhum direito a menos! Lutar,       

resistir, conquistar!

A luta é como o tempo, não para!

LEIA NA PÁG. 2
Mobilização na Conecta:

empresa demitiu mais de 60

Campanha: Sindicalize-se:
juntos somos fortes!

Eleições 2018: 
Não vamos votar em

quem traiu a classe trabalhadora

Prestação de contas 2017
foi aprovada por unanimidade

71 3496-6238

EDIÇÃO ELÉTRICAS

A partir de 1° de março de 2018 tem ajuste salarial para algumas funções, ga-
rantido na CCT dos trabalhadores (as) das elétricas, para cumprir a cláusula de equi-
paração com os salários da Construção. Confira na tabela abaixo e, caso a empresa 
não esteja pagando, ligue e denuncie ao SINTRACOM-BA:
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Trabalhadores (as) presentes na assembleia do SINTRA-
COM-BA, exercício de 2017, realizada no dia 19/06, acom-
panharam atentos o parecer do Conselho Fiscal sobre as 
contas do ano de 2017 e aprovaram por unanimidade as 
contas apresentadas.

A assembleia foi convocada pelo SINTRACOM-BA, em 
edital publicado no Jornal A Tarde, em 07/06/2018, e no site 
do Sindicato.

SINDICALIZE-SE: 
JUNTOS SOMOS FORTES!

COELBA / CONECTA
SINTRACOM-BA exige a garantia dos direitos dos trabalhadores (as)

Desde o início do ano, o SINTRACOM-BA está na luta 
com os trabalhadores da Conecta, prestadora de serviços 
à Coelba, que comete diversas irregularidades, desrespei-
tando a Convenção Coletiva (CCT): fez aditivos contratuais 
ilegais, demite e se recusa a homologar com ressalvas no 
Sindicato e pratica banco de horas (que não está previsto 
na CCT). 

A direção do SINTRACOM-BA solicitou a instalação de 
relógio de ponto e providências para solucionar as irregulari-
dades. Houve uma paralisação, no dia 13/06, quando tive-
mos outra reunião do Sindicato com os responsáveis pela 
empresa.   

No dia 29/06, a Conecta colocou cerca de 60 traba-
lhadores (as) no aviso prévio, com alegação de término do 
contrato. Após reunião com a direção da empresa, foi reti-
rado o aviso prévio, até definição do contrato com a Coelba.

O SINTRACOM-BA chama a Coelba à responsabi-
lidade, para buscar uma solução e garantir os direitos dos 
traba-lhadores (as).

Quando a caravana de Sindicalização do              
SINTRACOM-BA chegar no seu canteiro, chame os 
colegas e venha se associar. A sindicalização é um di-
reito conquistado pelos trabalhadores (as). Lembre-
se que "a união faz a força".

Quando o trabalhador (a) se associa ao Sindicato, 
está valorizando seu trabalho profissional e defen-
dendo seus interesses, para garantir a manutenção 
dos direitos já conquistados e avançar na luta por 
novas conquistas, melhores salários e qualidade de 
vida de sua família.

O SINTRACOM-BA é o legítimo representante 
dos trabalhadores (as) das empresas prestadoras de 
serviços à Coelba, para defender os interesses da 
categoria, junto à entidade patronal, no judiciário e 
órgãos públicos. 

É importante ser um trabalhador (a) sindicalizado 
(a). Principalmente, na atual conjuntura, em que o 
governo golpista de Temer, atendendo aos interes-
ses dos ricos empresários, aprovou a pseudo-refor-
ma trabalhista e promove um violento ataque aos 
direitos trabalhistas.

Sindicalize-se: Juntos somos fortes!

Assembleia aprovou por unanimidade
prestação de contas do exercício 2017

Ano eleitoral: Xô golpistas!
Atenção, companheiros (as): 2018 é um ano eleitoral e temos que ficar espertos, pra não vacilar, na 

hora de votar. Não podemos eleger políticos golpistas e seus aliados, que traíram a classe trabalhadora 
e aprovaram a pseudo-reforma trabalhista, prejudicando os trabalhadores (as).

Só vamos votar naqueles que sempre lutaram ao lado dos trabalhadores (as) e defendem os direitos 
trabalhistas e sociais.

Presidente José Ribeiro (centro), com diretores e trabalhadores


