EDIÇÃO ELÉTRICAS

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 704 OUTUBRO/2020

A luta nas elétricas: Campanha Salarial 2020/21
Continua o impasse nas negociações
da Campanha Salarial dos Trabalhadores
(as) das Elétricas 2020/2021. A pauta de
reivindicações, aprovada no seminário de
Planejamento virtual, realizado em 11/07,
foi entregue ao patronal e já aconteceram
algumas reuniões, mas até o momento não
houve avanços.
A categoria reivindica 5% de reajuste
salarial e do auxílio para filhos excepcionais,
e 10% de aumento na cesta básica, alimentação e café da manhã. A proposta patronal
é a manutenção da CCT e da data base em
1º/09, sem aplicação de nenhum reajuste
para as cláusulas econômicas.
O presidente Carlos Silva ressaltou que
os trabalhadores (as) não vão aceitar a proposta de reajuste zero e que os eventuais
desequilíbrios contratuais entre a Coelba e
as prestadoras, não podem ser colocados
na conta dos emparegados (as), já severamente atingidos pelos baixos salários ainda
praticados no setor.
Lembrou que a Coelba fechou o primeiro trimestre/2020 com lucro de 18,4%
a mais que o mesmo período de 2019, mais
6.132 novos consumidores, além de reajuste médio de tarifa de 5%. Nas negociações,
o patronal não vai poder usar a pandemia
como pretexto, para não atender a pauta
de reivindicação.

Dia do Eletricista:
Conquista da luta!

Rádio Peão: Vitória na Dínamo
e outras notícias. Pág. 2

EDITORIAL:
Mais Empregos, Saúde sim, Fome não!

O povo brasileiro vive um momento
de grandes dificuldades, com o descaso e
inoperância do governo Bolsonaro, e o coronavírus passa da triste marca de 5 milhões
de infectados e 150 mil mortes. O desemprego é recorde e pela primeira vez atinge
metade da população ativa.
A pobreza aumenta: 4,4 milhões de famílias sobrevivem só com o auxílio emergencial (era R$ 600 e baixou para R$ 300).
Os preços de alimentos disparam e o governo perverso diminuiu o salário mínimo
2021 de R$ 1.075 para R$ 1.067.
Retira direitos dos trabalhadores (as) e
aposentados, persegue os Sindicatos e tenta
impedir as lutas reivindicatórias. E a Amazônia e o Pantanal queimam.
Resistência: A CTB e demais centrais sin-

dicais protestam nas ruas e nas redes sociais,
e lançaram a campanha “#600peloBrasil”,
que defende a renda básica permanente de
R$ 600. E o Sintracom-BA continua na luta,
visita os canteiros, exige direitos, cobra providências e o cumprimento dos protocolos
do coronavírus.
O momento é decisivo. Precisamos
entender a importância das eleições municipais. Não acreditem em fake news. Procure
saber o que pensam os candidatos (as) a vereadores e prefeitos (as). E votar em quem
defende os interesses dos trabalhadores
(as), uma cidade melhor, menos desigual e
com mais empregos.
A luta é dura, mas unidos somos mais
fortes. Sindicalize-se!

Dia do Eletricista, 17/10, feriado da
categoria garantido na CCT é uma conquista da luta dos trabalhadores (as) junto com o SINTRACOM-BA. Nesse dia
não há trabalho normal nas prestadoras
elétricas (Coelba), com exceção para os
que trabalham em turnos ininterruptos.
Se o patrão não cumprir, ligue para o
Disque Denúncia.
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Veja as lutas
do seu sindicato!

A luta do Sintracom-BA: Vitória na Dínamo / Coelba
No dia 14/07, cerca de 300 trabalhadores da Dínamo, empresa prestadora de
serviços à Coelba, paralisaram as atividades,
em protesto contra atrasos no pagamento
de salários e alimentação. A empresa garantiu a aplicação imediata dos protocolos
do coronavírus e, em 04/08, depositou no
cartão os tíquetes de alimentação dos trabalhadores (as) de Salvador e Jacobina.
No dia 17/09 houve uma nova mobilização, em protesto contra mudanças no
horário de ponto, suspensão de cinco dias
por qualquer motivo, demissões de operários sem a devida realização dos exames demissionais e os demitidos recebem
a rescisão fora do prazo. O Sintracom-BA
está cobrando da empresa que reveja essas
questões.

Aprovada prestação
de contas 2019
O Sintracom-BA realizou em 30/06 sua
primeira Assembleia Geral Ordinária Virtual, para evitar a contaminação pelo Coronavírus, para deliberar sobre a prestação de
contas de 2019, conforme Edital publicado
no Jornal A Tarde (20/06).
A assembleia foi aberta por Carlos Silva,
presidente, e Raimundo Brito, diretor da
Tesouraria. O Conselho Fiscal apresentou
seu parecer sobre a prestação de contas, os
participantes discutiram e aprovaram, por
unanimidade. Foto abaixo.

Forumat debate saúde e pandemia
Sindicalize-se:
Unidos Somos Fortes!
Em 11 e 13/08 o Fórum de Proteção ao
Meio Ambiente do Trabalho e Instituto Trabalho Digno realizaram debates com relatos
de trabalhadores (as) sobre os cuidados na
pandemia, com participação destacada do
SINTRACOM-BA, com o presidente Carlos
Silva e o diretor Arilson Ferreira, e os presidentes Edson Cruz da FETRACOM-BASE e
Lúcia Maia da FLEMACON, dentre outros.
A programação marcou o Dia Municipal em Memória das Vítimas de Acidentes
do Trabalho, 09/08, e lembrou o acidente
de trabalho que ocorreu em 2011, quando
um elevador a cabo despencou do 22º andar da obra da Construtora Segura (região
do Iguatemi), e provocou a morte de nove
operários.

Quando o Sintracom-BA visitar seu canteiro, chegue mais. É
fundamental que os trabalhadores
(as) das elétricas reconheçam a
importância de se associarem ao
Sintracom-BA. A sindicalização é
um direito de todos nós. A união
fortalece nosso Sindicato para lutar
por reajustes de salários e outras
melhorias. Foto: B&Q (atua na
região de Alagoinhas e Ribeira do
Pombal).
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