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CAMPANHA SALARIAL NA CONSTRUÇÃO

Mobilização: a hora de lutar é agora!
Foco na luta: resistir
para conquistar!

Companheiros (as), todos nós
sabemos que o caminho para a
conquista e a garantia dos direitos
dos trabalhadores (as), sempre foi
e sempre será a luta. O patronato
nunca deu nada de mão beijada,
sempre foi na base da pressão.
Vamos juntos com o SINTRACOM-BA, buscar na unidade a força
necessária para manter o foco na
luta por garantia dos direitos, salário decente, saúde e segurança no
trabalho, empregos e melhoria da
qualidade de vida para nossa família.
Nossa categoria é a responsável
pelo desenvolvimento das cidades,
pela construção deste imenso país,
tijolo por tijolo: em cada casa, escola, edifício, prédios empresariais ou dos governos. Nós somos
operários da construção e merecemos respeito!
O ano de 2020 será de muitas
lutas. Nas campanhas salariais e também nas eleições municipais, para
prefeitos e vereadores. É importante
buscarmos informações, para eleger
candidatos que têm compromisso
com as lutas dos trabalhadores (as).
Avançar na luta, juntos até a
vitória!
CARLOS SILVA
Presidente do SINTRACOM-BA

Presidente, Carlos Silva (centro), no Seminário
de Planejamento da Campanha Salarial

Começaram as negociações da Campanha Salarial dos Trabalhadores (as) da
Construção. A pauta de reivindicações,
aprovada em assembléia geral, já foi entregue aos patrões. A primeira reunião
aconteceu em 16/12, com o SINTRACOM-BA, a FETRACOM-BASE, e a
entidade patronal Sinduscon. Lutamos
por 8% de reajuste salarial (inflação mais
ganho real) e ampliação dos direitos.
A data base da categoria continua
em 1º de janeiro. Já estão agendadas as
próximas rodadas de negociações, nos
dias 14/01, 22/01 e 29/01. Acompanhe
o andamento das discussões, em nosso
site sintracom.org.br.
O SINTRACOM-BA alerta os trabalhadores (as): a hora de lutar é agora.
O patronal sempre alega crise, para não

conceder o que reivindicamos. Sabemos
que esta vai ser uma Campanha Salarial dura, com as dificuldades da reforma
da previdência imposta pelo presidente
Bolsonaro, que retira direitos dos trabalhadores (as).
Mas, tudo depende da mobilização da
categoria. Garantir direitos não é impossível, se a categoria se unir para avançar
na luta. Vamos debater com os colegas
nos canteiros e ficar atentos para atender
ao chamado do SINTRACOM-BA, participar das atividades e assembléias, e
pressionar os patrões mostrando a força
da categoria.
Quem luta, conquista!

/sintracom.da.bahia

Conselho Nacional da CTB destaca importância da unidade na luta
contra o retrocesso. Leia mais sobre esta e outras notícias na página 2.
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Rádio Peão

Veja as lutas do seu Sindicato

Paralisação na Projecon (Embasa)

Em protesto contra o não pagamento do 13° salário, trabalhadores (as) da Projecon, empresa prestadora de serviços
à Embasa, na ilha de Itaparica, paralisaram as atividades, na
manhã de 08/01. Realizaram uma assembleia geral, à tarde, e
decidiram continuar o movimento paredista e só retornar ao
trabalho, quando o pagamento for efetuado.
Diretores do SINTRACOM-BA acompanharam em Itaparica a mobilização dos trabalhadores (as), na tentativa de
buscar uma solução para o problema, com os representantes
da Projecon e da Embasa. Os trabalhadores (as) denunciaram que saíram de férias, em novembro, e até essa data não
tinham recebido.
No dia 10/01 pela manhã, os trabalhadores (as) realizaram
uma assembleia com os diretores do sindicato e represen-

tantes da empresa, e decidiram retornar ao trabalho nesse
mesmo dia, à tarde, mediante a promessa da empresa de
realizar os pagamentos no dia 14/01.

Holtz QG: Confraternização
No dia 20/12, trabalhadores (as) do Consórcio HoltzQG,
canteiro de obras do Hospital Roberto Santos, no Cabula,
participaram da confraternização de final de ano, quando foi
servido um delicioso café da manhã.
Canteiro da Barbosa Tinel

DDS e visita aos canteiros
No dia 11/12, diretores do SINTRACOM-BA visitaram o
canteiro da empresa Barbosa Tinel, obra do Hospital HapVida, na Av. ACM, e fizeram palestra no Diálogo Diário de Segurança – DDS.
No dia 12/12, diretores participaram do DDS com os trabalhadores (as) do canteiro de obra Residencial Ilha de Malta,
em Pedra do Sal, Itapuã.

Conselho da CTB: unidade contra o retrocesso

EXPEDIENTE

Diretores do SINTRACOM-BA e da FETRACOM-BASE
participaram, em 13 e 14/12, do 3° Conselho Nacional da
CTB, no auditório da Confederação dos Trabalhadores na
Agricultura – Contag (Brasília). Dirigentes de entidades sindicais de todo o país filiadas à CTB participaram dos debates
sobre a conjuntura econômica e política nacional e deliberam
sobre o plano de lutas para 2020.
O presidente nacional da CTB, Adilson Araújo, destacou
que “o momento requer ampla unidade da classe trabalhadora, das centrais sindicais, dos movimentos sociais e forças progressistas, contra o retrocesso, em defesa da democracia, da
soberania nacional, dos direitos e valorização do trabalho”.
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Adilson Araújo, presidente nacional
da CTB (terceiro de camisa branca)
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