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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 697 - MAIO/2019

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

O mais antigo Sindicato de classe 
do estado da Bahia e um dos mais an-
tigos do Brasil, o SINTRACOM-BA, 
fundado em 1919, completou 100 
anos no dia 19 de março. Seu cen-
tenário foi celebrado em Sessão Es-
pecial na Câmara Municipal de Salva-
dor, requerida pela vereadora Aladilce 
(PCdoB), com a presença de traba-
lhadores (as), diretores, funcionários, 
sindicalistas de outras categorias, 
políticos e diversas personalidades. E 
também com um dia de lazer, no SESI 
(Caminho de Areia).

Saiba mais sobre os 100 anos do 
SINTRACOM-BA, nas páginas 2 e 3.

CENTENÁRIO DO SINTRACOM-BA:

71 3496-6238

/sintracom.da.bahia

Uma história de lutas e conquistas!

Mobilização contra a Reforma da Previdência
O SINTRACOM-BA convoca os 

trabalhadores (as) do ramo da cons-
trução para a luta contra a reforma da 
previdência, que vai acabar com as 
aposentadorias e levar nossos idosos 
à miséria. Mobilização já, para cons-
truirmos juntos a greve geral, anun-
ciada pelas centrais sindicais para 14 
de junho. Leia matéria na página 4.

Sessão Especial na Câmara Municipal

LEIA MAIS NA PÁG. 3:

- Diretora de Mulheres é
homenageada na AL

 - 28/04: Memória das 
Vítimas de Acidentes 

de Trabalho
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Fundado em 19 de março de 1919, 
com o nome “Sindicato dos Pedreiros, 
Carpinteiros e Demais Classes”, o 
primeiro presidente do SINTRACOM-
BA foi Guilherme Francisco Nery. Foi 
um ano de lutas históricas da classe 
trabalhadora no Brasil, pela redução 
da jornada de trabalho para oito ho-
ras por dia, liberdade de organização 
sindical, aumento de salários, isono-
mia salarial entre homens e mulheres 
com mesmas funções e abolição do 
trabalho infantil.

As comemorações dos 100 anos 
do SINTRACOM-BA começaram à 
tarde, num encontro com diretores 
e trabalhadores (as), na sede (Bar-
roquinha). À noite o Sindicato foi  
homenageado em Sessão Especial, 
na Câmara de Vereadores de Salva-
dor.

Ao iniciar o ato, a vereadora 
Aladilce pediu um minuto de silêncio 
em memória dos operários Ronério 
Silva, 35 anos, e Geovani Silva, 17, 
vítimas fatais de acidente de trabalho, 
no dia anterior, quando um elevador 

100 ANOS – 1919 / 2019
SINTRACOM-BA é homenageado em Sessão Especial na Câmara de Salvador

Homenagem ao centenário do SINTRACOM-BA, na Câmara

despencou na Mansão Carlos Costa 
Pinto, prédio de luxo no Corredor 
da Vitória.

Aladilce falou sobre a trajetória de 
luta do Sindicato, que logo após fun-
dado, em junho/1919, participou da 
primeira greve geral do país; e em 
1989 liderou a chamada “Revolta 
dos Peões”, movimento que marcou 
a história da categoria.

O presidente, Carlos Silva, lem-
brou que durante os 100 anos, o 
SINTRACOM-BA enfrentou dita-
duras civil e militar, intervenções 
federais, teve dirigentes perseguidos 
e presos, organizou greves e movi-
mentos históricos.

Além de Aladilce e Carlos Silva, 
falaram também os componentes 
da mesa: vereador Hélio Ferreira e 
deputado federal Davidson Maga-
lhães (ambos do PCdoB); advogado 
Jorge Lima, representante da As-
sociação Brasileira dos Advogados 
Trabalhistas – ABAT; vice-presidente 
da CTB Bahia, Rosa Souza (filha de 
uma grande liderança do SINTRA-

COM-BA, Washington Souza, já fa-
lecido); presidente do Sindicato dos 
Bancários da Bahia, Augusto Vascon-
celos; presidente da FETRACOM-
BASE, Edson Cruz; a economista 
e supervisora técnica do Dieese, 
Georgina Dias; o presidente da 
CONTRICOM (Confederação Na-
cional) Altamir Perdoná; a diretora 
de Mulheres do SINTRACOM-BA 
e coordenadora da Comissão de 
Mulheres da FLEMACON, Ednalva 
Bispo; e Gerta Moreira represen-
tante da Secretaria Estadual do Tra-
balho, Emprego, Renda e Esportes 
(Setre).

Ressaltaram o papel relevante da 
entidade, na organização das lutas 
dos trabalhadores (as), na defesa dos 
direitos, pela valorização da profis-
são, segurança do trabalho, me-
lhores condições e cidadania. Após a 
Sessão, foi servido um coquetel.

Vale lembrar que a data (19/03) é 
feriado da categoria, uma conquista 
da luta da diretoria classista do SIN-
TRACOM-BA.

Lideranças prestigiaram os eventos dos 100 anos do Sindicato
Presenças importantes estive-

ram na Câmara, dentre essas, o ex-
vereador e atual chefe de gabinete 
da Setre, Everaldo Augusto, e a di-
retora do Sindicato dos Bancários 
da Bahia, Nole Fraga, que tiveram 
destacada participação no movi-
mento classista para a retomada do 
Sindicato (dos pelegos), no fim dos 

anos 80 e início dos 90; o tesoureiro 
do Sindicato dos Oficiais Marcenei-
ros de São Paulo, Pedro Mesquita; 
a presidenta da FLEMACON (Fede-
ração da América Latina e Caribe), 
Lúcia Maia, e Miraldo Vieira, diretor 
da CONTRICOM, dirigentes do 
Sindicato dos Metalúrgicos e de di-
versas entidades, dentre outras.

A direção do SINTRACOM-BA 
agradece as mensagens enviadas 
por Olívia Santana, deputada es-
tadual; Daniel Almeida, deputado 
federal; Adilson Araújo, presidente 
Nacional da CTB; Pascoal Carnei-
ro, presidente da CTB Bahia, den-
tre outros.

Encontro reuniu trabalhadores (as) nos 100 anos do Sindicato
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100 anos do SINTRACOM-BA teve também confraternização e dia de lazer
As comemorações dos 100 anos 

do SINTRACOM-BA continuaram em 
24/03, com um dia de lazer e esportes 
no Sesi, Caminho de Areia, em Salva-
dor. Teve torneio de futsal, sorteio de 
brindes, animação, música, piscina e 
muita diversão para os associados e 
familiares, diretores (as), funcionários, 
convidados e colaboradores.

Foram nove jogos, com sistema de 
eliminação simples. Participaram do tor-
neio 10 equipes e 130 atletas. Premi-
ação com medalhas e troféus para os 
1º, 2º e 3º colocados. Equipes: Leão 
Engenharia, Consorcio Holtz, Conecta, 
SMGS, Solutec, Vertical, Gráfico, So-
lutec Maná Dendê, Ezentis, Emissão. 
Equipes campeãs: 1º lugar –Ezentis; 

2º lugar – Leão Engenharia; 3º lugar – 
Conecta.

Agradecemos a todos (as) que co-
laboraram para o brilho das comemo-
rações do centenário do SINTRACOM-
BA, dentre esses, Deputado Federal 
Daniel Almeida; Vereador Hélio Fer-
reira; Vereadora Aladilce de Souza; 
Deputada Estadual Olivia Santana; 
Presidente da ABAT – Jorge Lima; Presi-
dente Sindicato dos Bancários - Augusto 
Vasconcelos; Diretor da CONTRICOM 
– Miraldo Vieira; Presidente da FLEMA-
CON – Lúcia Costa Maia; Diretora do 
SINTRACOM-BA – Maria Nery.

Confira os resultados dos jogos e 
dos sorteios nas tabelas.

Entrega da taça à equipe campeã Ezentis

Dia mundial lembra vítimas 
de acidentes de trabalho

O presidente Carlos Silva 
e diretores do SINTRACOM-
BA participaram, em 25/04, de 
Audiência Pública na Assembleia 
Legislativa, requerida pela depu-
tada estadual Olívia Santana (PC-
doB), para marcar o Dia Mundial 
em Memória às Vítimas de Aci-
dentes de Trabalho e Doenças 
Ocupacionais, 28 de abril.

Dia 26/04, a audiência pública 
foi no Ministério Público do Tra-
balho (MPT), com o tema “Tra-
balho, Saúde e Segurança – O 
enfrentamento diante do novo 
contexto legislativo”.

Arilson Ferreira, diretor de 
Saúde e Segurança, defendeu 
que “as empresas devem dar 
importância à vida, implantar a 
CIPA e promover ações coletivas 
de segurança. E neste momento 
político, em que os direitos são 
ameaçados, os trabalhadores 
(as) precisam se unir e lutar".

O mês “Abril Verde” foi dedi-
cado à luta pela saúde e segu-
rança no trabalho. Participação 
do Forumat, da CTB, do SIN-
TRACOM-BA, da FETRACOM-
BASE e da FLEMACON.

Diretora de Mulheres foi homenageada na AL

A companheira Ednalva Bispo, 
diretora de Mulheres do SINTRA-
COM-BA, foi homenageada, dia 
28/03, pela Comissão dos Direitos 
da Mulher da Assembleia Legislativa, 
presidida pela deputada estadual 
Olívia Santana (PCdoB), pela sua im-
portante atuação na luta por direitos, 
valorização e empoderamento das 
mulheres.

Ednalva dedicou a homenagem 
“às trabalhadoras (es) da construção, 
pela história de lutas nos 100 anos 
do SINTRACOM-BA”. Parabéns Ed-
nalva! Homenagem merecida, pela 
sua incansável luta pelos direitos das 
trabalhadoras (es), pela igualdade 
de direitos, contra o racismo, a mi-
soginia e o fim da violência contra as 
mulheres.

Diretora Ednalva (amarelo) com as diretoras Lúcia Maia (SINTRACOM-BA), 
Sônia Francisca (FETRACOM-BASE) e outras companheiras de luta
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Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

CENTRAIS SINDICAIS CONVOCAM
Greve geral contra a Reforma da Previdência

O SINTRACOM-BA está na luta 
contra a Reforma da Previdência, 
proposta infame e mesquinha do 
governo Bolsonaro, que tira dos 
pobres para pagar a conta dos so-
negadores ricos. Penaliza os traba-
lhadores (as), principalmente as mu-
lheres, e será o fi m da aposentadoria, 
caso seja aprovada no Congresso 
Nacional. É hora de unir e lutar. A 
vitória não vai cair do céu. Só com a 
luta vamos barrar essa maldade.

Se o governo insistir na reforma 
da previdência, os trabalhadores (as) 
do Brasil vão parar. Já tem até data 
marcada para a greve geral, dia 14 
de junho. A decisão, anunciada nas 
mobilizações do 1º de maio, Dia 
do Trabalhador, foi aprovada por di-
rigentes das centrais sindicais CGTB, 
CSB, CTB, CUT, Força Sindical, In-
tersindical, Nova Central (NCST), 
UGT, além da Frente Brasil Popular 
e Frente Povo Sem Medo, em reu-
nião que aconteceu em São Paulo, 
em 26/04. E atende a um clamor da 
classe trabalhadora, que está revol-
tada com os ataques aos seus direi-
tos.

O presidente da CTB, Adilson 
Araújo, convoca: “A unidade é es-
sencial para o sucesso da greve ge-
ral. Vamos redobrar os esforços para 
conscientizar o povo brasileiro sobre 
os riscos desta falsa reforma, que na 
verdade é o desmonte do sistema 
previdenciário, o fi m das aposenta-
dorias públicas e a privatização por 
meio do perverso sistema de capi-
talização. Temos a obrigação de em-
penhar todas nossas forças na luta 
para impedir mais este golpe contra 

Sindicalize-se:
Juntos somos
mais fortes!

a nossa classe trabalhadora”.
A reforma da previdência 

proposta por Bolsonaro eleva de 65 
para 70 anos, a idade para receber 
o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), pago a idosos em situação de 
pobreza extrema, e reduz o valor 
que hoje é de um salário mínimo 
para R$ 400.

A proposta aumenta o tempo 
de contribuição e fi xa idade mínima 
para aposentadoria de 62 anos para 
mulheres e 65 anos para homens. 
Como os trabalhadores (as) da   
construção vão conseguir emprego 
com carteira assinada, nessa idade? 
Vai provocar mais trabalho precário 
e desemprego.

O tempo mínimo de con-
tribuição, que hoje é de 15 anos, vai 
para 20 anos, isso para receber ape-
nas 60% do benefício. Para receber 
aposentadoria integral, o trabalhador 
(a) terá que contribuir por 40 anos.

Se for aprovada, a reforma da 
previdência de Bolsonaro vai jogar 
a maioria dos nossos idosos na mi-
séria. Não aceitamos esse futuro 
de exclusão para nós, nossa família, 
fi lhos e netos. Vamos lutar, com-

panheiros (as), todos unidos juntos 
com a CTB, o SINTRACOM-BA e 
a FETRACOM-BASE, para construir 
a greve geral. Anote em sua agenda: 
Se a reforma da previdência conti-
nuar, o Brasil vai parar no dia 14/06.

 

Quando a caravana do SIN-
TRACOM-BA chegar na em-
presa, chame os (as) colegas e 
faça sua filiação. Sindicalização 
é um direito dos trabalhadores 
(as) e agrega valor ao profis-
sional. 

Lembre-se: "A união faz a 
força". Sindicalize-se: Juntos 
somos mais fortes!

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


