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A LUTA É COMO O TEMPO, NÃO PARA!
Temer traz de volta o desemprego, a fome e a pobreza
Aos dois anos do golpe, que destituiu 

a presidenta Dilma Rousseff, com im-
peachment fraudado, e mantém preso 
o ex-presidente Lula, sem provar crime, 
a política perversa do presidente Temer 
(não-eleito) leva o Brasil de volta ao mapa 
da fome (ONU). 

Temos hoje no país: aumento do 
desemprego, fechamento de empresas, 
retirada de direitos trabalhistas, cortes 
de 4,3 milhões de pessoas no Programa 
Bolsa Família, entrega do patrimônio na-
cional às empresas estrangeiras, a maioria 
dos EUA.

E o aumento da mortalidade infantil, 
com a volta de doenças que já estavam 
erradicadas do Brasil, como sarampo, 
poliomielite, rubéola e difteria. 

São 312 municípios brasileiros (in-
clusive alguns da Bahia), que estão com 
cobertura vacinal abaixo de 50% para a 
poliomielite. Isso está acontecendo, por 
causa da medida de Temer, que congelou 
por 20 anos os recursos para a Saúde. 

71 3496-6238

Curta nossa página:  facebook.com/sintracom.da.bahia

LEIA MAIS:

Confira seu salário na tabela - Pág. 2

A importância do Sindicato na
vida dos trabalhadores (as) - Pág. 3

Rádio Peão: Veja mais lutas - Pág. 4

Um crime contra nossas cri-
anças!

Vale lembrar que, com 
a política de inclusão social, 
iniciada por Lula em 2003, 
até 2014 com Dilma, o 
Brasil tornou-se referência 
mundial no combate à po-
breza, reduziu em 82,1% o 
número de famintos e, pela 
primeira vez, saiu do mapa 
da fome (2014).

Isso só foi possível com a 
criação de programas como 
Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, 
PAC, construção de moradias, cisternas, 
escolas e universidades, obras de sanea-
mento básico e infraestrutura, e geração 
de 20 milhões de empregos.

Com Temer e seus aliados, o Bra-
sil volta à tragédia da fome, do governo 
FHC, quando mais de 36 milhões de 
brasileiros não sabiam quando teriam a 
próxima refeição, que matou mais mi-

lhões de pessoas e mais de 300 crianças 
por dia, no Nordeste.

Não vamos permitir que o golpe 
destrua os direitos que conquistamos nos 
12 anos dos governos Lula e Dilma. Va-
mos nos unir e dar a resposta que os gol-
pistas e traidores da classe trabalhadora 
merecem.

Quem luta, conquista!

2018 é ano eleitoral: Xô golpistas!

Atenção, companheiros (as) da construção: estamos num 
ano eleitoral. Vamos ficar espertos e não vacilar na hora de 
votar. Não podemos reeleger os políticos golpistas e traidores 
dos trabalhadores (as), que aprovaram a pseudo-reforma tra-
balhista.

Vamos nos informar para votar naqueles que sempre lu-
taram ao lado dos trabalhadores (as) e defendem os direitos 
trabalhistas e sociais.

A luta em Barra do Choça - Pág. 4

Direção do SINTRACOM-BA 
na luta por direitos
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SINDICALIZE-SE: JUNTOS SOMOS FORTES!
Ser sócio do Sindicato agrega valor à profissão

e garante a luta por direitos e melhorias
Quando a caravana de Sindicali-

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

Quando o trabalhador (a) se associa 
ao Sindicato, está valorizando seu tra-
balho profissional e defendendo 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 famí-
lia.

O SINTRACOM-BA é o legítimo 

representante dos trabalhadores (as) 
das empresas do ramo da construção, 
para defender os interesses da catego-
ria, junto à entidade patronal, no ju-
diciário e órgãos públicos.

É importante ser um trabalhador 
(a) sindicalizado (a). Principalmente, na 
atual conjuntura, em que o governo 
golpista de Temer, atendendo aos inte-
resses dos ricos empresários, aprovou a 
pseudo-reforma trabalhista e promove 
um violento ataque aos direitos dos tra-
balhadores (as).

Sindicalize-se: Juntos somos fortes!

São Paulo: 
Decisão da JT diz que benefícios da CCT 
se aplicam apenas aos sindicalizados

Em sentença proferida no processo 
nº 01619-2009-030-02-00-9, da 30ª 
Vara de Trabalho de São Paulo, o juiz 
Eduardo Rockenbach decidiu que os 
benefícios e reajustes provenientes de 
acordos coletivos podem beneficiar 
apenas os trabalhadores (as) que con-
tribuem para o Sindicato que represen-
ta sua categoria. 

Válida somente para São Paulo, a 

sentença abre precedentes e cria uma 
nova jurisprudência, para outros pro-
cessos na Justiça do Trabalho do país. 
Na decisão, o juiz diz: “as entidades sin-
dicais devem ser valorizadas e precisam 
da participação dos trabalhadores da 
categoria, a fim de se manterem fortes 
e aptas a defenderem os interesses co-
muns”.

Campanha de Manutenção Industrial
A Campanha Salarial 2018 dos 

trabalhadores (as) das empresas 
de Manutenção Industrial está em 
curso. As reuniões de negociação já 
estão acontecendo, a primeira foi no 
dia 24/07.

A data-base da categoria é 1º de 
maio e a pauta de reivindicações, dis-
cutida e aprovada pelos companhei-

ros, em assembleia que aconteceu 
em abril, foi enviada para os repre-
sentantes dos patrões.

Os trabalhadores (as) estão em 
ritmo de mobilização nas empresas 
e acompanham as informações da 
Campanha Salarial neste jornal e no 
site do SINTRACOM-BA.

SINTRACOM-BA
faz os cálculos

da rescisão

Atenção, companheiros (as): 
não se deixe enganar pelos patrões. 
Em caso de demissão é importante 
buscar a ajuda do seu Sindicato, o 
SINTRACOM-BA, para fazer seus 
cálculos da rescisão.

Para os sócios do SINTRA-
COM-BA os cálculos são feitos 
gratuitamente. Os não associados 
pagam uma mensalidade.

Conscientização dos 
trabalhadores (as), em Santo Estêvão
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A empresa MS, presta-
dora de serviços à Embasa, 
não paga quinzena e, após 
reunião no SRTE, se com-
prometeu a regularizar o 
pagamento quinzenal, no 
mês de setembro.

Região de Irecê, a MS 
atrasou o salário dos tra-
balhadores (as) na região 
e, após denúncia à SRTE, 
pagou o salário do mês de 
Junho no dia 11/07.

Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

Emissão / Embasa: Alagoinhas e Salvador

Em 04/07, diretores 
do SINTRACOM-BA par-
ticiparam em Salvador de 
DDS, na empresa Emis-
são, prestadora de serviços 
à Embasa, e esclareceram 
aos trabalhadores (as) so-
bre os direitos garantidos 
na Convenção Coletiva do 
Trabalho (CCT).

E em reunião com re-
presentantes da Emissão, 

no município de Alagoi-
nhas, o SINTRACOM-BA 
cobrou da empresa os 
direitos dos trabalhadores 
(as) constantes da CCT 
e conquistamos: a cesta 
básica será implantada a 
partir deste mês de julho. 
É mais uma vitória do SIN-
TRACOM-BA, no municí-
pio de Alagoinhas.

MS / Embasa: Irregularidades 
em Irecê e T. Neves

Região de Tancredo 
Neves, cerca de 11 traba-
lhadores da MS estão com 
duas férias vencidas. A 
empresa se comprometeu 
a regularizar o pagamento 
em 30 dias.

O mediador da SRTE, a 
pedido da direção do SIN-
TRACOM-BA, solicitou 
ação fiscal na empresa. É 
isso aí, companheiros (as). 
Quem luta, conquista!

Barra do Choça: SINTRACOM-BA visita E2 

No dia 18/07, o SIN-
TRACOM-BA visitou o 
canteiro da empresa E2, 
obra Residencial Ouro 
Ville I e II, no município de 
Barra do Choça. Realiza-
mos uma reunião com a 

participação de diretores 
e trabalhadores (as), para 
conscientizar a categoria 
sobre os direitos garanti-
dos na CCT e a importân-
cia de participar das ativi-
dades do Sindicato.

Aprovada por unanimidade 
a prestação de contas 2017

Trabalhadores (as) do 
ramo da construção, pre-
sentes na assembleia de 
prestação de contas do 
exercício de 2017, re-
alizada no dia 19/06, con-
forme convocação feita 
pelo SINTRACOM-BA, 
em edital publicado no 
Jornal A Tarde (07/06), em 
nosso site e no jornal (nº 
687), aprovaram por una-
nimidade a prestação de 
contas do ano de 2017.

FCK em S. Estêvão
Mais uma vez, em visita 

do SINTRACOM-BA ao 
canteiro do Residencial 
Santo Estêvão, obra do 
programa Minha Casa, 
Minha Vida, no município 
de Santo Estêvão, no dia 
18/07, constatamos que 
há uma betoneira des-
coberta. Cobramos a res-
ponsabilidade da empresa 
FCK, que ficou de adotar 
as devidas providências. 
Vamos acompanhar.

NM: ovo frito na obra
Trabalhadores (as) de-

nunciaram ao SINTRA-
COM-BA que a Cons-
trutora NM, que faz a 
reforma da Igreja do Bon-
fim e da praça na base da 
Colina Sagrada, na Cidade 
Baixa, em Salvador, serviu 
quentinha com ovo frito. 
Estamos de olho!

Reunião com trabalhadores (as) da E2

DDS na Emissão (Salvador): SINTRACOM-BA 
esclarece sobre direitos/CCT


