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28 E 29/11: ELEIÇÕES SINTRACOM-BA

Participe e vote para fortalecer a categoria e o seu Sindicato!
Nos dias 28 e 29 de novembro
acontece a eleição para a nova da diretoria do SINTRACOM-BA. Apenas a
Chapa 1 - Experiência, Renovação e Luta
Classista se inscreveu para participar do
pleito, com 35 integrantes, tendo como
candidato a presidente o companheiro
de elétricas, Carlos Silva, que trabalha na
empresa JF Steel, na função de Eletricista,
e atualmente é o diretor de Imprensa do
Sindicato.
A Comissão Eleitoral informa que
foram cumpridos todos os prazos e as
determinações do edital, publicado no
dia 25/10/2018, no Jornal A Tarde, no
jornal do SINTRACOM-BA (edição nº
692) e no site da entidade.
O presidente do SINTRACOM-BA,
José Ribeiro, ressalta que, mesmo sendo
a eleição com chapa única, é importante
a participação de todos os associados
(as) do Sindicato. “Precisamos ter uma
direção representativa, para fortalecer

a categoria, porque os poderosos querem destruir o movimento sindical, enfraquecer os Sindicatos, para que os
trabalhadores (as) não tenham como reclamar e cobrar seus direitos. Precisamos
estar fortes, para enfrentar os patrões e
negociar os acordos coletivos”.
Ribeiro convida os trabalhadores (as),
para que participem e votem nas eleições
do SINTRACOM-BA. Vamos ter urnas
ﬁxas na sede (Barroquinha) e na sub-sede
do município de Alagoinhas, e urnas itinerantes nos locais de trabalho, na capital
e interior do Estado.
Participe e dê seu voto para fortalecer
a categoria!

Campanha de
Sindicalização

Quando a caravana do SINTRACOM-BA chegar na empresa,
chame os (as) colegas de trabalho
e faça sua ﬁliação. A Sindicalização é
um direito e agrega valor ao proﬁssional.
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.
Lembre-se que "a união faz a
força". Sindicalize-se: Juntos somos
mais fortes!

AVISO: 13º SALÁRIO

A primeira parcela do 13º salário
deverá ser paga até o dia 30/11. A
segunda parcela até dia 20/12. Os trabalhadores (as) demitidos têm direito
ao 13º salário proporcional. Para calcular, divida o valor do salário por 12
(meses) e multiplique o resultado pela
quantidade de meses trabalhados.
Conta um mês, a partir de 15 dias
trabalhados efetivamente. As horas
extras, adicionais noturno e de insalubridade também entram no cálculo da
gratiﬁcação.

Se o patrão não pagar ligue para
o SINTRACOM-BA: (71) 3797-1704
ou 3496-6238.

/sintracom.da.bahia
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Rádio Peão

Veja as lutas do seu Sindicato

CAMPANHA SALARIAL 2018/2019
A luta nas elétricas: Mobilização já! Não ao retrocesso!

Após sete rodadas de negociações, permanece o impasse na
Campanha Salarial 2018/ 2019 dos
trabalhadores (as) das elétricas prestadoras de serviços à Coelba.
A categoria, representada pelo
SINTRACOM-BA e a FETRACOMBASE, reivindica 8% de reajuste e
outras melhorias. A entidade patronal Sinduscon aceitou manter
a data-base da categoria em 1º de
setembro, mas apresentou contrapropostas, que foram recusadas pelos trabalhadores (as), por retrocesso aos direitos já conquistados.
Os empresários propõem piso
salarial de R$ 1.300 para Eletricista, mantendo a mesma relação
nos demais pisos; não-equiparação
para Leiturista, em 2019, conforme
a Cláusula 2ª do Termo Aditivo da
Convenção Coletiva de Trabalho,
por eles assinada.
Querem excluir a homologação
no Sindicato, nas demissões de trabalhadores (as) que tenham a partir

de um ano de contrato e substituir
pela nova lei (reforma trabalhista).
Propõem também retirar das
negociações o Programa de Participação de Resultados (PPR); reduzir
o descanso intrajornada para 30
minutos; e manter o banco de horas
como a nova lei, para ser pago em
até seis meses.
Com a reforma trabalhista a
CCT tem prazo de validade, mas o
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-

BASE conseguiram prorrogar por 90
dias.
É importante que neste momento os trabalhadores (as) mantenham
a mobilização nas empresas, debatam as propostas com colegas de
trabalho, para pressionar os patrões.
E vamos ﬁcar atentos para atender
ao chamado do SINTRACOM-BA
e participar das atividades e assembleias da categoria. É na luta que se
conquista a vitória!

Centrais convocam mobilização nacional em 26/11
contra a reforma da previdência e pela manutenção do MTE

EXPEDIENTE

Dia 26/11 tem manifestação em
todo o país. As nove centrais sindicais – CTB, CGTB, CSB, CSP-Conlutas, CUT, Força Sindical, Intersindical, NCST e UGT – promovem
em Brasília e em frente às superintendências estaduais, o dia de luta
contra a Reforma da Previdência e
pela manutenção do Ministério do
Trabalho. A decisão foi resultado de
reunião em São Paulo, em 12/11,
com cerca de 300 dirigentes sindicais.
O SINTRACOM-BA conclama
os trabalhadores (as) das elétricas a
se unirem na luta contra as medidas

nefastas, anunciadas pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Antes de
tomar posse, ele declarou que fará
uma Reforma da Previdência como
no Chile, onde os aposentados recebem de 25% a 40% do valor do
salário que recebiam na ativa. E vai
acabar com o Ministério do Trabalho
e Emprego.
O ﬁm do MTE só interessa aos
empresários, ricos, poderosos e
gananciosos. Os trabalhadores (as)
serão prejudicados, ﬁcarão vulneráveis, sem nenhuma proteção e
não vão ter a quem recorrer para
reclamar seus direitos.
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As empresas ﬁcarão sem ﬁscalização e isso vai gerar o aumento de
acidentes de trabalho, desemprego,
a exploração do trabalho infantil, o
trabalho escravo e desrespeito às
leis, normas, e Convenções Coletivas de Trabalho.
No fechamento desta edição, o
presidente eleito anunciou que vai
manter o MTE, mas os trabalhadores
(as) não vão recuar, a mobilização vai
acontecer.
Não à Reforma da Previdência.
Sim ao MTE.

SINTRACOM
Bahia

