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A LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS É URGENTE!

Nunca antes, na vigência da democracia no
Brasil, os trabalhadores (as) tiveram os direitos
tão ameaçados! A partir do governo ilegítimo de
Michel Temer, que chegou ao poder com a farsa
do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e
conseguiu aprovar uma pseudo-reforma trabalhista, cujo objetivo é retirar direitos e precarizar
o trabalho.
E agora, nas eleições presidenciais, com
o candidato Jair Bolsonaro, que defende os
interesses dos ricos e é considerado o inimigo
público número 1 da classe trabalhadora: é contra os direitos trabalhistas, prega violência, discriminação, racismo, homofobia, desrespeita os
direitos humanos e democráticos, quer privatizar
o patrimônio nacional e é contra a organização
sindical.
Foi alvo de repúdio das centrais sindicais CTB,
CUT, Força Sindical, CSB, NCST, Intersindical e
CSP-Conlutas, que consideram a candidatura de
Fernando Haddad a esperança de garantia dos direitos conquistados.
Esta edição do nosso Jornal estará circulando
até após a eleição do novo presidente, seja Bolsonaro ou Haddad. Independentemente do resultado, a postura que se impõe aos trabalhadores
(as) brasileiros não tem espaço para meio-termo:
é lutar ou lutar!
Precisamos nos unir com nosso Sindicato
SINTRACOM-BA, para defender a geração de
empregos, salário digno, manutenção dos direitos
trabalhistas, licença-maternidade, férias, 13º salário, aposentadoria e respeito aos aposentados,
e respeito aos direitos sociais e democráticos garantidos pela Constituição e à soberania nacional.
A luta é como o tempo, não para!
A DIREÇÃO

MS / Embasa: Paralisação por
atraso de salários. Esta e outras
lutas na Pág. 2

Campanha Salarial 2019
A pauta da Campanha Salarial 2019 foi aprovada na íntegra e por unanimidade, em assembleia geral, realizada no auditório do SINTRACOM-BA, no dia 1º/10.
Fique atento ao chamado do Sindicato e participe das atividades, mobilizações nos canteiros e
assembleias. Leia mais na pág. 2.

71 3496-6238

www.sintracom.org.br – www.fetracombase.org.br – www.flemacon.org
SINTRACOM
JORNAL DO

Bahia

1

Rádio Peão

Veja as lutas do seu Sindicato

Campanha Salarial 2019: Assembleia
aprovou pauta de reivindicações
Em 1º/10, trabalhadores (as) da construção participaram de
assembleia, no SINTRACOM-BA, e aprovaram por unanimidade
a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2019, construída
no seminário de planejamento (em setembro).
Conﬁra a pauta: reajuste de 100% do INPC e mais 5% de
ganho real, a partir de 1º/01/2019; vale refeição com valor facial
de R$ 18,00; cesta básica no valor equivalente ao valor da cesta
deﬁnido pelo DIEESE (em dezembro 2018).
Foi aprovada a comissão de negociação com José Ribeiro
(presidente) e diretores Luís Carlos, Lúcia Maia, Raimundo Brito,
Carlos Silva, Ednalva Bispo e Amilton Otávio.
A Convenção Coletiva tem validade até 31/12 e a partir de
1º/01/2019 teremos uma nova CCT. Precisamos nos unir com
o SINTRACOM-BA e a FETRACOM-BASE, para garantir a manutenção dos direitos e avançar na luta contra a reforma trabalhista.

MS / Embasa: Paralisação por atraso de salários
Trabalhadores (as) da MS, prestadora de serviços à Embasa, paralisaram as
atividades, em 15/10, na região de Irecê
e no município de Miguel Calmon, em
protesto contra atraso de salários.
Operários denunciaram também
ameaças de demissão e que a empresa
não paga quinzena, não fornece café da
manhã e não deposita FGTS.
O SINTRACOM-BA realizou assembleia na porta do canteiro e exigiu
da empresa o pagamento dos direitos
aos trabalhadores (as) e respeito à CCT.

EXPEDIENTE

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria na Construção e da Madeira no Estado da Bahia – SINTRACOM/BA. CNPJ
15.245.178/0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES
O SINTRACOM/BA, estabelecido na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 18, Barroquinha, Salvador/Ba, CEP 40.024110, por seu representante legal e em conformidade com as disposições do seu estatuto convocar todos os associados
em dia com suas obrigações sindicais e estatutárias para participarem da eleição para a Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal, efetivos e suplentes, para o mandato 28/12/2018 a 28/12/2022, dentro da base territorial desta. A eleição ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, no horário das 06 às 17hs, havendo urna ﬁxa na sede do Sindicato e, também na Sub-sede de Alagoinhas situada na Rua Dr. João Dantas, 770, no bairro de Santa Terezinha, e urnas itinerantes
com roteiros aos locais de trabalho dos associados, na capital e no interior do Estado, a ser estabelecido e divulgado
pela Comissão Eleitoral, que poderá ainda, designar urnas itinerantes especiﬁcas para coletar votos dentro do roteiro
designado para outra urna. Não havendo quórum, será realizada nova eleição em segundo escrutínio nos dias 17 e
18/12/2018, com as mesmas chapas concorrentes. O prazo para inscrição de chapas será de 05 (cinco) dias a contar da
publicação do presente edital, que deverá ser protocolada na secretaria geral localizada na sede do sindicato no horário
das 08 às 12hs e das 14 às 17hs, de segunda a sexta-feira. A chapa que requerer inscrição deverá indicar um nome para
a composição da Comissão Eleitoral, que será instalada imediatamente após o prazo de inscrição de chapas, na forma
do art. 58 do Estatuto do Sindicato. Os prazos do processo eleitoral serão contados conforme regra estatutária, sendo
publicados os respectivos atos eleitorais mediante aﬁxação no mural destinado à Comissão Eleitoral. Salvador, 25 de
outubro de 2018. José Ribeiro Lima – Presidente.

Quando a caravana do SINTRACOM-BA chegar no canteiro,
chame os colegas e venha se associar. A Sindicalização é um direito e
agrega valor ao proﬁssional.
Neste mês visitamos o canteiro
da empresa Metro, obra no bairro
San Martin; e do Consórcio MAF,
obra de encosta em Bom Juá, em
Salvador; a Faron / Embasa, em
Alagoinhas, onde os trabalhadores
(as) denunciaram pagamento de
salários com atraso; dentre outros.
O SINTRACOM-BA é o legítimo representante da categoria,
nas lutas em defesa dos direitos,
por salários e melhorias, e junto ao
patronal, judiciário e órgãos públicos.
Sindicalize-se! Lembre-se que
"a união faz a força". Juntos somos
mais fortes!
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Sindicalize-se:
Juntos somos fortes!
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