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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 696 - MARÇO/2019

www.sintracom.org.br – www.fetracombase.org.br – www.fl emacon.org

Fundado em 19 de março de 1919, o SINTRA-
COM-BA foi um dos primeiros Sindicatos criados no 
Brasil. A Diretoria convida todos os trabalhadores (as) 
e familiares para celebrar o centenário da entidade, 
em 19/03. Às 15 horas, no auditório da sede (Bar-
roquinha), tem debate e sorteio de brindes; às 19 
horas, na Câmara Municipal de Salvador, tem Sessão 
Especial em homenagem aos 100 anos do SIN-
TRACPOM-BA, requerida pelos vereadores Aladilce 
e Hélio Ferreira (PCdoB).

A festa continua no dia 24/03, a partir das 8 ho-
ras, no SESI do Caminho de Areia. Vai ter futebol, 
piscina e diversão garantida. Estaremos recolhendo 
alimentos não perecíveis, para doação à Associação 
Benefi cente Restauração Fazendo a Diferença, que 
atua desde 2011, no acolhimento às pessoas em 
situação de rua. Não é obrigatório, fi ca a critério de 
quem quiser e puder doar.

Participe! Vamos comemorar juntos!

SINTRACOM-BA CELEBRA 100 ANOS!

71 3496-6238

Acordo 
fechado:

A s s e m b l e i a 
aprovou
reajuste 
de 3,43%
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19/03 tem Sessão Especial na Câmara; 24/03 tem lazer no Sesi Caminho de Areia

Uma história marcada por muitas lutas e conquistas!
Criado em 1919, ano de lutas 

históricas dos trabalhadores, em todo o 
país, teve como primeiro nome “Sindi-
cato dos Pedreiros, Carpinteiros e De-
mais Classes”, com bandeiras de lutas 
da classe trabalhadora na época: jornada 
de trabalho de oito horas por dia, liber-
dade de organização sindical, aumento 
de salários, isonomia salarial entre ho-
mens e mulheres com mesmas funções 
e abolição do trabalho infantil.

A primeira diretoria teve a seguinte 
composição: Guilherme Francisco Nery 
(presidente), Jorge Manoel da Rocha 
(1º secretario), Prudêncio Alexandre 
Sant’Anna (2º secretario), José dos San-
tos Gomes (orador), Abílio José dos San-
tos (fi scal).

Durante todo esse período, o SIN-
TRACOM-BA enfrentou ditaduras civil 
e militar, intervenções federais, teve di-
rigentes perseguidos e presos, organizou 

greves e movimentos históricos, desta-
cando-se a “Revolta dos Peões”, em ou-
tubro/1989. 

Nesses 100 anos de existência, o 
SINTRACOM-BA cumpriu um relevante 
papel na organização das lutas dos traba-
lhadores (as), na defesa dos direitos, pela 
valorização da profi ssão, segurança do 
trabalho, melhores condições e cidada-
nia.

Ei Bolsonaro:
O povo diz

Não à
Reforma da
Previdência
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O presidente, Carlos Silva, toma posse com a nova 
diretoria do SINTRACOM-BA. Leia mais na Pág. 3
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Trabalhadores (as) da construção 
participaram de assembleia geral decisi-
va da Campanha Salarial 2019, realizada 
pelo SINTRACOM-BA, no dia 26/02, 
no Largo de São Bento (em Salvador). 
Aprovaram por unanimidade o reajuste 
de 3,43%, a partir de 1º de março, 
proposto pelo patronal, depois de uma 
longa e difícil negociação, que durou 
cerca de seis meses (desde setembro).

A partir de 1º de março, o valor da 
Cesta Básica passa a ser R$ 159,02, 
mantém o contingente de 35 traba-
lhadores (as) e só poderá ser excluída 
quando o contingente atingir oito tra-
balhadores (as); Ticket Alimentação de 
R$ 15,94; Auxílio para Filho Excepcional 
de R$ 407,74. O aviso prévio trabalha-
do será para quem tem salário a partir 
de R$ 3.000,00. Os valores retroativos 
aos meses de janeiro e fevereiro serão 
pagos como abono, até o dia 15/04.

O reajuste de 3,43% vale para sa-
lários até R$ 3.000,00; para salários su-
periores a R$ 3.000,00, o reajuste será 
de livre negociação, garantido o mínimo 
de R$ 102,90.

O presidente Carlos Silva contou 

CAMPANHA SALARIAL 2019
Assembleia aprovou por unanimidade reajuste de 3,43%

que a luta foi dura para manter a ne-
gociação, quando a Convenção Cole-
tiva tinha validade até 31/12/2018. O 
diretor Jurídico, Amilton Otávio, disse 
que foi feito um aditivo até 1º/03 e 
mantidas todas as conquistas, exceto a 
homologação, que era no Sindicato e 
passa a ser nas empresas.

O presidente do Sindicato dos 
Bancários, Augusto Vasconcelos, es-
teve presente e  criticou a Reforma da 
Previdência de Bolsonaro, disse que é 
“Aposentadoria Pé na Cova”.

O diretor Raimundo Brito alertou 
os trabalhadores (as): em caso de de-
missão, devem ir ao Sindicato, levando 
Carteira de Trabalho e contracheque 

para fazer os cálculos e confrontar com 
o que as empresas querem pagar, para 
ver se estão corretos.

A diretora de Mulheres, Ednalva 
Bispo, convocou as companheiras (as) 
para a luta contra a Reforma da Previ-
dência, que aumenta para 62 anos, a 
idade mínima para aposentadoria da 
mulher.
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SINTRACOM-BA tem nova Diretoria (gestão 2018 / 2022)

DIRETORIA DO SINTRACOM - GESTÃO 2018 / 2022
1. Presidente - Carlos Silva de Jesus
2. Vice-presidente - Luis Carlos da Cruz Santos
3. Secretaria Geral - Lúcia Maia
4. 2º Secretário - José Ribeiro Lima
5. Tesoureiro - Raimundo Ferreira Brito
6. 2º Tesoureiro - Erisvaldo Pereira Evangelista
7. Jurídico - Amilton Otávio dos Santos
8. Imprensa - Florisvaldo Bispo dos Santos
9. Saúde - Arilson Ferreira Santos
10. Diretor Junto à Federação - José Nivalto Souza Lima
11. Patrimônio - Edson Souza de Ataide
12. Inter-sindical - Amando de Jesus
13. Gênero e Orient. Sexual - Ednalva Bispo dos Santos
14. Formação Sindical - Luís Cláudio Belon
15. Esporte e Cultura - Marcos Cesar dos S. Franco
16. Aposentados - Maria Nery de Pinho Querino
17. Juventude - Nilton de Oliveira Luz
18. Executiva sem Atrib. Defin. - Jailton Lopes (in memo-
rian)

19. Executiva sem Atrib. Defin.- Arisandre de Jesus Estrela
20. Executiva sem Atrib. Defin. - Andre Chagas da Silva
21. Executiva sem Atrib. Defin. - Givaldo Lima de Aquino
23. Executiva sem Atrib. Defin. - Ailton Santos de Jesus
24. Executiva sem Atrib. Defin.-  Julio Ribeiro de Jesus
25. Executiva sem Atrib. Defin.- Francisco Dantas da Silva
26.Executiva sem Atrib. Defin. - Manoel Rodrigues de 
Souza
27. Executiva sem Atrib. Defin. - Nilton Costa Nascimento
28. Executiva sem Atrib. Defin. - Hercilia Ramos da Con-
ceição
29. Executiva sem Atrib. Defin. - Raileucio Araujo de Jesus
30. Executiva sem Atrib. Defin.- Vera Lucia Silva Santos
31. Conselho Fiscal Efetivo - Valdomiro Bonfim dos Santos
32. Conselho Fiscal Efetivo - Antonio Carlos dos Santos
33. Conselho Fiscal Efetivo - Dioclécio Menezes Lima
34. Conselho Fiscal Efetivo - Antonio de Souza Reboucas
35. Conselho Fiscal Efetivo - Antonio Marcos S. Fernandes

O SINTRACOM-BA está sob nova 
direção, desde 28/12, quando a nova 
Diretoria tomou posse, em solenidade 
realizada no auditório do Sindicato. 
Na presidência, o companheiro Carlos 
Silva, eletricista da JF Steel e ex-diretor 
de Imprensa, assume o comando da 
entidade num momento difícil para o 
movimento sindical, que vai exigir garra 
para enfrentar os ataques aos direitos 
dos trabalhadores (as).

A eleição aconteceu na capital e inte-
rior do estado, nos dias 28 e 29/11, co-
ordenada pela Comissão Eleitoral. Não 
ocorreu qualquer incidente durante o 
processo eleitoral.

Apenas uma chapa se inscreveu. A 
Chapa 1, Experiência, Renovação e Luta 
Classista foi eleita com 2.951 votos, 

98,76% dos votos válidos. Totalizaram 
3 votos brancos e 34 nulos. Dos 4.439 
associados aptos a votar, votaram 2.988 
(67,31%).

Carlos Silva diz o que espera de sua 
gestão, que vai até 28/12/2022: “Será 
um mandato de muita luta, resistência 
e união, para manter nossos direitos, 
conquistados a duras penas, enfren-
tar a reforma trabalhista, lutar contra a 
reforma da previdência, e as investidas 
do novo governo do país, com o presi-
dente Jair Bolsonaro, que já anunciou 
diversas medidas em prejuízo da classe 
trabalhadora e do povo pobre”.

O ex-presidente, José Ribeiro, antes 
de empossar os novos diretores, pediu 
um minuto de silêncio, em memória do 
companheiro e diretor, Jailton Lopes, 

que faleceu em novembro passado.
Além dos trabalhadores (as), estiver-

am presentes na posse lideranças sin-
dicais, advogados e políticos, dentre es-
ses o presidente da FETRACOM-BASE 
Edson Cruz, o ex-vereador de Salvador 
Everaldo Augusto; o presidente do Sin-
dicato dos Bancários da Bahia Augusto 
Vasconcelos; e os advogados Deraldo 
Brandão Filho e Elenice Rodrigues Ra-
mos.
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Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

Ei Bolsonaro: Trabalhadores (as) dizem 
NÃO à Reforma da Previdência!

Companheiros (as) trabalhadores 
(as) da construção: nossos direitos 
estão sendo ameaçados e precisa-
mos nos unir com o SINTRACOM-
BA, a FETRACOM-BASE, a CTB e 
demais entidades, para participar 
do Dia Nacional de Luta Contra a 
Reforma da Previdência, dia 22/03, 
e impedir que o governo Bolsonaro 
aprove na Câmara dos Deputados 
a Reforma da Previdência. É uma 
luta dura e necessária, contra esse 
desgoverno, os retrocessos e a reti-
rada de direitos históricos conquista-
dos pela classe trabalhadora.

Bolsonaro propõe uma reforma 
da previdência que torna quase 
impossível ao trabalhador (a) se 
aposentar, pode morrer antes. Au-
menta a idade mínima para aposen-
tadoria da mulher, que hoje é de 60 
anos, para 62 anos, do homem fi ca 
em 65 anos, e o tempo mínimo de 
contribuição, que hoje é de 15 anos, 
passa para 20 anos. Mas, para ter di-
reito ao benefício integral, aumenta 
o tempo mínimo de contribuição 
para 40 anos. Isso é praticamente 
impossível no ramo da construção.

Atualmente, portadores de defi -
ciência em alto grau se aposentam 
com benefício integral, a mulher aos 
20 anos de contribuição, o homem 
aos 25 anos. Com a reforma de 
Bolsonaro vão para 35 anos de con-
tribuição. E a pensão por morte para 
viúvos (as), cai de 100% para 50%, 
com 10% para cada dependente, 

Sindicalize-se:
Juntos somos
mais fortes!
Quando a caravana do SIN-

TRACOM-BA chegar na em-
presa, chame os (as) colegas e 
faça sua fi liação. Sindicalização 
é um direito e agrega valor 
ao profi ssional. Lembre-se: "A 
união faz a força". Sindicalize-
se: Juntos somos mais fortes!

O SINTRACOM-BA é o 
legítimo representante dos tra-
balhadores (as), nas lutas em 
defesa dos direitos, junto ao 
patronal, judiciário e órgãos 
públicos.

até o teto de 100% para cinco ou 
mais dependentes.

Além disso, cria a carteira de 
trabalho "verde-amarela", que vai 
promover mais ainda o trabalho 
precário e escravo. O PIS que hoje é 
pago para quem recebe até dois sa-
lários mínimos, será pago para quem 
recebe apenas um salário mínimo. 
E o benefício para o idoso carente, 
que hoje é no valor de um salário 
mínimo, cai para R$ 400,00.

E, para fechar o cerco e atacar 
mais ainda os direitos dos traba-
lhadores (as), na véspera do Car-
naval, Bolsonaro editou a Medida 
Provisória, para sufocar o sustento 

de Sindicatos e centrais sindicais, e 
impedir a organização sindical e a 
luta da classe trabalhadora.

Nós, trabalhadores (as), não 
podemos aceitar a Reforma da Pre-
vidência. Vamos lutar, ninguém solta 
a mão de ninguém, para impedir 
que esse presidente, que chegou a 
publicar na rede social Twitter um 
vídeo com conteúdo obsceno, du-
rante o Carnaval, e não respeita o 
mais alto cargo do país, aprove esse 
retrocesso e desrespeite os direitos 
da classe trabalhadora.

Não à Reforma da Previdência!
Fora Bolsonaro!
Lula Livre!


