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Assembleia aprova reajuste de 4,48% por unanimidade

Trabalhadores (as) da construção e 
de serviços Embasa aprovaram por una-
nimidade o reajuste de 4,48%, em as-
sembleia geral, dia 07/02, no auditório 
do SINTRACOM-BA. 

O percentual será aplicado a partir 
de 1º/02/2020, sobre os salários até R$ 
3.134,40, vigentes em março/2019. Sa-
lários superiores têm livre negociação, ga-
rantido o reajuste mínimo de R$ 140,42. 
O mês de janeiro terá abono, pago na 
folha de fevereiro.

O percentual repõe a inflação do pe-
ríodo e foi proposto pela entidade pa-
tronal (Sinduscon). Demais trabalhadores 
(as) não abrangidos nos pisos salariais, 
que trabalharam a partir de 15 dias em 
janeiro, têm direito ao abono.

Os que forem desligados receberão 
até 15/03. Os demitidos em janeiro, 
com aviso prévio até fevereiro, terão o 
reajuste pago em rescisão complementar, 
independentemente do pagamento do 
abono. O aviso prévio trabalhado será 

para quem ganha a partir de R$ 3.134,40.
Operário qualificado Eletricista ou 

Encanador, autorizado pela empresa a 
dirigir veículo motorizado no exercício 
da função, tem direito a adicional de 5% 
sobre o salário base.

O acordo foi assinado pelo SIN-
TRACOM-BA, FETRACOM-BASE (re-
presentando os Sindicatos filiados) e o 
patronal Sinduscon, em 13/02, como 
Termo Aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho vigente.

E determina ainda os seguintes be-
nefícios, a partir de 1º/02: Piso Salarial 
mínimo de R$ 1.070,02; Cesta Básica de 
R$ 166,14 por mês; Ticket Refeição de 
R$ 16,65 por dia; e Auxílio a Filho Ex-
cepcional de R$ 426,01 por mês.  Os 
demais itens da CCT foram mantidos.

Na mesa da assembléia: vice-pre-
sidente Luiz Carlos Santos, diretores 
Raimundo Brito e Ednalva Bispo, e o 
presidente do Sindicato dos Bancários, 
Augusto Vasconcelos.

Raimundo Brito ressaltou que diversas 
categorias têm dificuldades, atualmente, 
para fechar acordo e até repor a inflação: 
“Nós conseguimos e consideramos uma 
vitória da luta, diante da situação político-
econômica do país e o desrespeito aos 
direitos”.

Disse ainda: “Nunca tivemos propos-
ta patronal de acordo, no mês de feve-
reiro, e isso pode ser reflexo dos pro-
blemas que a entidade patronal também 
provavelmente está passando, com a 
inexistência de novas obras, que tem 
gerado alto índice de desemprego na 
categoria”.

Augusto Vasconcelos reafirmou a 
importância do SINTRACOM-BA nos 
101 anos de lutas em defesa dos traba-
lhadores (as), da democracia, enfrentan-
do ditaduras e intervenções. E convocou 
os trabalhadores (as) para a luta contra a 
MP 905. 

Leia mais e confira seu salário na 
página 2.

Trabalhadores (as) aprovaram o reajuste salarial O momento da votação: foi por unanimidade 

SINTRACOM-BA debate e planeja 
as lutas para 2020. Pág. 3

Rádio Peão: DDS no canteiro 
da MRV e outras lutas. Pág. 4

101 Anos do SINTRACOM-BA: Festa, diversão, lazer, piscina, sorteios de brindes
Abertura do 21º Campeonato de Futebol de Campo – Inscrições abertas – Pág. 4
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SINTRACOM-BA 2020
Seminário de Planejamento e debate estratégias de lutas

O Seminário de Planejamento, re-
alizado anualmente pelo SINTRACOM-
BA, reuniu no dia 14/02, no auditório 
da sede, diretores, lideranças políticas 
e especialistas em Direito do Trabalho 
para debater a conjuntura política e 
construir um plano de gestão, ações e 
lutas do Sindicato. E de enfrentamento 
aos ataques promovidos pelo governo 
de Bolsonaro, para destruir os direitos 
trabalhistas e enfraquecer o movimento 
sindical.

A mesa de abertura foi formada por 
Pascoal Carneiro (presidente CTB-BA); 
Carlos Silva (presidente SINTRACOM); 
Magnus Farkatt (assessor Jurídico CTB 
Nacional e diretor da Associação 
Brasileira de Advogados Trabalhis-
tas - ABRAT); Edson Cruz (presidente 
FETRACOM-BASE); e Ednalva Bispo 
(diretora do SINTRACOM).

Magnus Farkatt declarou-se “hon-
rado em estar no SINTRACOM-BA, 
Sindicato que tem tradição de luta”. 
E fez uma palestra esclarecedora so-
bre política, movimento sindical e a 
Medida Provisória 905, assinada em 
11/11/2019, por Jair Bolsonaro, que 
está tramitando no Congresso Nacional 
(Brasília), e tem como meta enfraquecer 

os Sindicatos, para destruir os direitos 
que os trabalhadores (as) conquistaram 
na luta.

Farkatt entende que o desemprego 
desestimula, mas alerta que o traba-
lhador não pode perder a esperança e 
deve ter consciência de que a política 
sindical é para defender a democracia e 
conquistar melhorias.

E ressaltou: “A luta é fundamental, 
mas a resistência deve ser feita de forma 
adequada, com os trabalhadores unidos 
com o Sindicato. A resistência deve ser 
nos campos jurídico (ações), político 

(movimento sindical) e parlamentar 
(Congresso Nacional)".

Participaram também do Seminário, 
Augusto Vasconcelos (presidente Sindi-
cato dos Bancários-BA); Everaldo Au-
gusto (representante da Setre); e Jorge 
Lima (assessor jurídico SINTRACOM e 
diretor da ABRAT), dentre outros.

MP 905: o fim dos direitos trabalhistas
A MP 905, perversidade do governo Bolsonaro em prejuízo dos trabalhadores 

(as), teve o prazo ampliado e continua vigente até 20/04/2020, para ser votada no 
Congresso Nacional. Se não for aprovada, os direitos trabalhistas serão mantidos. 
Esta é nossa luta, vamos pressionar os parlamentares para não aprovarem.

Caso seja aprovada, confira o que o trabalhador (a) perde: a MP 905 institui o 
“Contrato de Trabalho Verde Amarelo”, que retira direitos e precariza o trabalho. 
Com validade de 1°/01/2020 até 31/12/2022, permite contratar jovens dos 18 
aos 29 anos, por até 24 meses, com até um salário-mínimo e meio mensal.

É totalmente inconstitucional, pois discrimina trabalhadores (as) por idade e 
permite a diferença de salários. Fere a Constituição brasileira, que diz no artigo 5º: 
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.  

A MP 905 desonera as empresas com uma série de isenções e prejudica os 
trabalhadores (as): permite o trabalho aos domingos e feriados sem horas extras, 
com folga em outro dia determinado pelo patrão; a multa do FGTS, paga pelo 
patrão, cai de 40% para 20%; contribuição patronal do FGTS reduz de 8% para 
2%; adicional de periculosidade cai de 30% para 5%, exceto se o trabalhador (a) 
ficar exposto ao risco por 50% da jornada de trabalho. 

No final do mês, o empregado receberá a remuneração, mais as parcelas 
proporcionais de 13º salário, aviso prévio, férias com 1/3 e multa de 20% do 
FGTS. Se demitido sairá sem nada, porque já recebeu as parcelinhas embutidas 
no salário mensal.

A MP altera os juros dos créditos das ações trabalhistas, calculados pelo IPCA-
E, vão acompanhar os juros da poupança; deixa de considerar acidentes de tra-
balho os acidentes ocorridos no percurso de casa para o trabalho, ida e volta; 
aumenta a jornada de trabalho e acaba com o registro profissional para diversas 
categorias.

A maldade de Bolsonaro é grande: a MP 905 tira o pão da boca dos trabal-
hadores (as) demitidos, no momento em que eles mais precisam: impõe o des-
conto de 7,5% para o INSS, nas parcelas do seguro-desemprego.

Tentativa de destruir os Sindicatos,
mas vai ter luta e resistência

A MP 905 ataca os Sindicatos para 
enfraquecer as lutas e tornar mais vul-
neráveis os trabalhadores (as), com 
objetivo de facilitar o retrocesso dos 
direitos.

Retira dos Sindicatos a prerroga-
tiva de pedir fiscalização nas empresas 
e desampara os trabalhadores (as). 
E violenta a classe trabalhadora e o 
movimento sindical.

Exclui os Sindicatos da participação 
nas comissões de negociação, per-
mitindo que a CCT seja elaborada ap-
enas por patrões. Isso vai formalizar o 
trabalho escravo.

Para atrapalhar a sustentabilidade e 
a organização dos Sindicatos, já atingi-
dos com o fim da contribuição sindi-
cal, pela reforma trabalhista de Temer, 
a MP 905 impõe multas milionárias, 
de R$ 1 mil a R$ 100 mil, ao asso-
ciado de Sindicato que não votar nas 
eleições sindicais, sem justificativa.

Tenta dificultar as ações do movi-
mento sindical em defesa dos direitos. 
Mas a história comprova: os trabal-
hadores (as) vão se unir, para resistir 
e lutar.

Carlos Silva, Magnus Farkatt, 
Edson Cruz e Ednalva Bispo
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Rádio Peão Veja as lutas do seu Sindicato

DDS no canteiro da empresa
MRV Engª (CIA-Aeroporto)

Diretores e o presidente do SINTRACOM-BA, Carlos 
Silva, visitaram no dia 18/02, o canteiro de obras da empresa 
MRV Engenharia (CIA – Aeroporto), e participaram do Diálo-
go Diário de Segurança – DDS.

Presente também o presidente do Sindicato dos Bancários 
da Bahia, Augusto Vasconcelos, que falou aos trabalhadores 
(as) sobre a MP 905 do governo Bolsonaro, que retira no 
golpe os direitos conquistados pela luta de muitos anos

SINTRACOM-BA comemora 101 anos com festa 
de abertura do 21º Campeonato

DDS no Consórcio Bolandeira
serviços Embasa (Boca do Rio)

No dia 19/02, diretores do SINTRACOM-BA na luta 
por melhorias e conscientização dos trabalhadores (as) 
sobre seus direitos, participaram do DDS, no canteiro do 
Consórcio Bolandeira, serviços Embasa, na Boca do Rio.

O SINTRACOM-BA completa 101 anos em 
19/03, Dia dos Trabalhadores (as) da Construção, 
feriado da categoria conquistado na luta. A come-
moração acontece em 22/03, na abertura do 21º 
Campeonato de Futebol de Campo, a partir das 8h, 
no Sesi de Simões Filho. Vai ter festa, diversão, lazer, 
esporte, piscina e sorteio de brindes. Venha e traga 
a família!

Os jogos acontecem de 22/03 a 24/05. A dire-
toria de Esporte e Cultura informa que as inscrições 
continuam abertas. Para inscrever a equipe, deve 
ser enviado ofício para os e-mail abaixo e informar o 
telefone de contato do representante. Cada equipe 
pode inscrever 30 atletas, trabalhadores associados 
no SINTRACOM-BA e em dia com as mensalidades.

Veja modelo do ofício no site sintracom.org.br e 
envie para os seguintes e-mails: presidencia@sintra-
com.org.br; e marcao2503@gmail.com. Mais infor-
mações, ligue (71) 3496-6227 (7h às 13h) . 

Marque um gol de placa! SINTRACOM-BA e você 
juntos na mesma jogada!


