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SINTRACOM-BA lança Campanha de prevenção e
segurança do
trabalho para
obras de reformas
No dia 9 de agosto, Dia Municipal em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, das 7
às 8 horas, o SINTRACOM-BA lança
a Campanha de Saúde e Segurança
nas Obras de Reformas Prediais, no
canteiro da obra Monreale Residencial, da Santa Emília Empreendimentos, Rua Ceará, na Pituba. Participe!
A data foi incluída no calendário oficial de Salvador, com a Lei nº 9.064,
sancionada em 16/05/2016. Para lembrar o acidente de trabalho que provocou a morte de nove operários, em
2011, e marcar a luta por saúde e segurança do trabalho.
Uma conquista da luta da categoria
e do SINTRACOM-BA.
Leia mais na página 2.

Sindicato exige cumprimento da CCT e respeito aos direitos

Em um desdobramento da Campanha Um Passo Pela Vida, iniciada
um mês antes do acidente de trabalho
com o elevador (julho/2011), o SINTRACOM-BA levará a Campanha de
Saúde e Segurança às obras de reformas de prédios públicos e da iniciativa
privada (igrejas, históricos, escolares,
institucionais e residenciais), em todo
o Estado.
O objetivo é verificar o cumprimento da Convenção Coletiva do
Trabalho (CCT), das leis e normas,

e o respeito aos direitos dos trabalhadores (as): saúde, segurança no
trabalho, assinatura na carteira e
aposentadoria digna.
A iniciativa é fundamental para
enfrentar o problema da falta de
segurança, saúde e prevenção, e
combater o trabalho precário, principalmente nas empresas que prestam
serviços de reformas em construção.
O Sindicato recebe várias denúncias sobre empresas que descumprem
a CCT, contratam trabalhadores (as)

sem assinar a CTPS, não fornecem
Equipamentos de Proteção Coletiva e
Individual (EPC e EPI). E algumas dificultam o acesso da entidade sindical,
para informar aos trabalhadores (as)
sobre seus direitos.
A Campanha tem o apoio de diversas entidades: CTB, FETRACOMBASE, DIEESE, CONTRICOM,
FLEMACON, UITBB, FSM e Forumat.

Curta nossa página: facebook.com/sintracom.da.bahia
www.sintracom.org.br – www.fetracombase.org.br – www.ﬂemacon.org
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QUEDA DO ELEVADOR
Acidente de trabalho abalou o Brasil
Na manhã de 09/08/2011, uma
tragédia abalou o Brasil: elevador a
cabo, de um prédio que era erguido
na região do Iguatemi, pela Construtora Segura, despencou do 25º
andar e provocou a morte de nove
operários.

Foi um dos maiores acidentes
de trabalho no país, provocado falta
de manutenção no equipamento,
conforme laudos periciais da Polícia
Técnica e da auditoria da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE).

Presentes para sempre
em nossa memória
A homenagem do SINTRACOM-BA à memória dos companheiros: Antonio Elias da Silva, Antonio Luiz Alves dos Reis, Antonio
Reis do Carmo, Hélio Sampaio, José
Roque dos Santos, Jairo de Almeida
Correia, Lourival Ferreira, Manoel
Bispo Ferreira e Martinho Fernandes
dos Santos. Presentes!

SINDICALIZE-SE: JUNTOS SOMOS FORTES!
Ser sócio do Sindicato agrega valor à profissão
e garante a luta por direitos e melhorias

EXPEDIENTE

Quando a caravana de Sindicalização do SINTRACOM-BA chegar
no canteiro, chame os colegas e
venha se associar. A sindicalização é
um direito conquistado pelos trabalhadores (as).
O trabalhador (a) que é sócio do
Sindicato, está valorizando seu trabalho profissional e defendendo seus
interesses, para garantir os direitos
conquistados e avançar na luta por
novas conquistas, melhores salários
e qualidade de vida da família.
O SINTRACOM-BA é o legítimo
representante dos trabalhadores
(as) das empresas do ramo da construção, para defender os interes-

ses 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 interesses dos ricos balhadores (as).
Lembre-se que "a união faz a
empresários, aprovou a pseudoreforma trabalhista e promove um força". Sindicalize-se: Juntos somos
violento ataque aos direitos dos tra- fortes!
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