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CAMPANHA SALARIAL 2020/2021

Pauta de reivindicações já foi entregue aos patrões

Já foi entregue aos patrões a pauta de reivindicações dos
trabalhadores (as) da construção. O documento foi elaborado
no seminário de planejamento da Campanha Salarial 2021 e
aprovado por unanimidade na assembleia geral virtual, no dia
07/11. Os dois eventos foram realizados pelo SINTRACOM-BA e a FETRACOM-BASE, através do aplicativo Zoom com
transmissão ao vivo pelo Facebook, para seguir os protocolos
da pandemia e evitar o contágio do coronavírus Covid-19.
A categoria reivindica 7% de reajuste salarial, o mesmo
percentual para a cesta básica e demais itens econômicos,
saúde e segurança no trabalho, e também que as empresas
apresentem anualmente uma proposta de PPR (Programa de
Participação nos Resultados), dentre outras melhorias. O Sindicato e a Federação aguardam o agendamento das reuniões
com a entidade patronal Sinduscon, para dar início às negociações.
Além dos trabalhadores (as), participaram: diretores e
presidentes do SINTRACOM-BA, Carlos Silva, da FETRACOM-BASE, Edson Cruz, e da FLEMACON Lúcia Maia; economista Georgina Dias, Supervisora Técnica do DIEESE, que
falou sobre a conjuntura nacional e as convenções coletivas
no cenário da crise econômica; advogado Jorge Lima (que
faleceu dias depois, ver pág. 3), que abordou o retrocesso
e as ameaças aos direitos; Everaldo Augusto e Augusto Vasconcelos, respectivamente ex-presidente e atual presidente
(então licenciado) do Sindicato dos Bancários da Bahia, dentre
outros.
A data base da categoria é 1º de janeiro e a meta da Campanha Salarial 2021 é lutar, resistir, manter os direitos conquistados e ampliar as melhorias.
Vamos à luta, até a vitória! Quem luta, conquista!

Que 2021 seja um ano de
lutas e conquistas!
Chegamos ao final de um ano diferente, tivemos que
enfrentar um inimigo invisível. Um novo ano está chegando e temos a certeza que 2021 será de muitos desafios.
Vamos nos unir com otimismo e vibrações positivas, para
renovar as esperanças por dias melhores. É tempo de cuidarmos uns dos outros: da saúde, família e comunidade.
Fortalecer nosso Sindicato e buscar a unidade nas lutas
pelas causas que nos movem: manutenção dos direitos,
melhorias, mais emprego e vacina para todos. A Diretoria
do SINTRACOM-BA deseja a todos os trabalhadores (as)
e familiares Boas Festas e Feliz Ano Novo!

www.sintracom.org.br – www.fetracombase.org.br –
www.flemacon.org

Rádio Peão: As lutas e mobilizações. Pág. 4
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Pesquisa DIEESE:

Reflexos da crise nas negociações coletivas
O DIEESE publicou um estudo sobre os reflexos da
pandemia do coronavírus, no contexto da grave crise
política, econômica e sanitária em que o país está mergulhado, com o desemprego em alta e os ataques do
governo Bolsonaro aos direitos trabalhistas, e as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores (as) nas negociações.
A pesquisa analisou 4.938 reajustes salariais com data
base entre janeiro e agosto de 2020. Um número alarmante de 373 categorias teve reajuste 0%. Para se ter
uma ideia, quase 30% das negociações realizadas no
país, de janeiro a agosto de 2020, tiveram perdas no
salário real dos trabalhadores (as).
Em 28,1% das negociações os reajustes foram abaixo
do INPC. A reposição foi em 28,9% das negociações
e apenas 43% tiveram ganhos acima da inflação, uma
queda significativa em comparação com o ano de 2018,
O estudo do DIEESE teve por base as informações
quando 74% tiveram reajuste acima do INPC.
do Sistema Mediador do Ministério da Economia.

Sindicalize-se: Unidos Somos Fortes!

STF: Covid-19 é acidente de trabalho

Quando o SINTRACOM-BA visitar seu canteiro,
chegue mais. É fundamental que os trabalhadores
(as) reconheçam a importância de se associarem ao
SINTRACOM-BA. A sindicalização é um direito de
todos nós.
Companheiro (a): Você está convocado a se associar ao SINTRACOM-BA. A união vai fortalecer nosso Sindicato na luta por reajustes de salários e outras
melhorias.
É na luta que conquistamos a vitória!

O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
Covid-19 como acidente de trabalho. Todos os trabalhadores (as) que foram contaminados pelo coronavírus devem preencher a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho).
A Covid-19 ainda é uma doença desconhecida e
ninguém sabe de sequelas futuras que podem ocorrer. A CAT garantirá ao trabalhador (a) o recebimento
do auxílio, o afastamento para tratamento, sem risco
de demissão ou de ficar sem o benefício do INSS.

Vereador Augusto Vasconcelos:

“Categoria será prioridade no mandato”
O vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), que
obteve 6.041 votos nas eleições municipais de Salvador, afirmou que os trabalhadores (as) do ramo
da construção estão entre as prioridades de seu
mandato.
Presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia,
Vasconcelos tem marcado presença com seu apoio
nas lutas dos trabalhadores (as) da construção.
Declara que seu mandato na Câmara Municipal
de Salvador terá como pauta principal a geração de
emprego e renda, além de temas relativos à cidade,
questões ambientais, de saúde, acessibilidade e mobilidade urbana.
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Assembleia geral aprovou previsão orçamentária 2021
No dia 30/11, trabalhadores (as) e diretores participaram da assembleia geral virtual do SINTRACOM-BA,
realizada pelo aplicativo zoom, para atender às obrigações estatutárias. E aprovou por unanimidade a previsão
orçamentária para o ano de 2021, apresentada pela direção, através da Secretaria de Finanças.
O diretor Raimundo Brito falou sobre as dificuldades
que vêm sendo enfrentadas pelo movimento sindical,
desde o governo Temer e agora com Bolsonaro, que
atingem os Sindicatos, para desmobilizar as lutas dos trabalhadores (as).
A expectativa de sobrevivência e manutenção do
SINTRACOM-BA, atualmente, é contar tão somente
com as mensalidades dos associados.
para a importância de se sindicalizar, para garantir a maPor isso, a direção classista, que conquistou muitos nutenção de nossos direitos e avançar nas lutas por nodireitos para a categoria, alerta os trabalhadores (as), vas conquistas.

NOTAS DE PESAR
Dr. Jorge Lima: 26 anos dedicados ao SINTRACOM-BA

É com muito pesar que a Diretoria do SINTRACOM-BA vem a público expressar a imensa dor e tristeza que nos abateu a todos, diretores, funcionários e
trabalhadores do ramo da construção, pelo falecimento
de Dr. Jorge Lima.
Um grande Advogado, que atuava na entidade há
26 anos, faleceu no dia 18/11, num trágico acidente,
quando o carro que dirigia despencou da garagem de
um prédio, no bairro da Graça. Naquele momento estava fazendo o que mais gostava: ajudar ao próximo; levaria para a revisão o carro de um casal de amigos idosos, que não saia de casa desde o início da pandemia.
Dr. Jorge Lima começou a atuar no SINTRACOM-BA ainda como estagiário e, já como advogado, ganhou destaque com as vitórias nas ações judiciais dos
dissídios coletivos, greves e campanhas salariais, sempre em defesa dos trabalhadores (as) do ramo da construção.
Nascido no município de Jacobina, em 22/11/1969,
Dr. Jorge Lima deixa a viúva, Haydée Lima, e dois filhos.
Foi Conselheiro da OAB – Ordem dos advogados
do Brasil, Seção Bahia, presidente da ABAT – Associação Bahiana dos Advogados Trabalhistas, e vice-presi-

Beraldo, do SintracomSAJ

É com tristeza que a direção do SINTRACOM-BA se solidariza com familiares, amigos e companheiros de lutas, pelo falecimento do conselheiro
fiscal do SintracomSAJ Beraldo Barreto, dia 19/11,
em Santo Antonio de Jesus. Atuava na entidade há
mais de 20 anos e deixou filhos e netos. Siga em
paz, guerreiro!

dente Nordeste e diretor de Direito Sindical da ABRAT – Associação
Brasileira dos Advogados Trabalhistas.
Neste momento de dor, o SINTRACOM-BA se solidariza com os
familiares, amigos, colegas de profissão e companheiros de lutas em
defesa da justiça social.
Descanse em Paz, companheiro, siga no caminho
da Luz!

Camarada Ramon Cardona, presente!
O SINTRACOM-BA manifesta grande pesar
pela morte do camarada Ramon Cardona, que foi
dirigente sindical em Cuba, coordenador regional
da Federação Sindical Mundial na América Latina e
um dos responsáveis pela construção do Encontro Sindical Nossa América, inspirado na luta pela
unidade do sindicalismo de classes e integração do
continente. Visitou o SINTRACOM-BA em fevereiro/2012, onde participou de reunião com a FLEMACON. Solidariedade aos familiares, amigos e
companheiros de luta classista da FSM. Camarada
Ramon Cardona, presente!
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Veja as lutas
do seu sindicato!
Água Forte / Embasa: Trabalhadores (As) paralisaram atividades

Paralisação na Água Forte, unidade do Lobato

Revoltados com os constantes atrasos
de salários e benefícios determinados pela
Convenção Coletiva de Trabalho, trabalhadores (as) da empresa Água Forte Saneamento Ambiental (Lobato), prestadora de
serviços à concessionária de água e saneamento Embasa paralisaram as atividades no
dia 1º/12. O SINTRACOM-BA foi pra cima
e cobrou da empresa o cumprimento da
CCT e pagamento dos direitos.
Motivo: falta de pagamento das cestas
básicas, almoço, café da manhã, vale transporte, ticket alimentação, horas extras, não
instalação da CIPA, atrasos frequentes de
salários e da primeira parcela do 13º salário
(seria até dia 30/11).
E mais: só fornece um fardamento e os
trabalhadores (as) reclamam do não cum-

Os trabalhadores (as) da Água Forte paralisaram também
na unidade de Santa Monica, dia 08/12, por atraso no pagamento dos salários. Foi regularizado no mesmo dia.

primento dos protocolos de prevenção à
Covid-19, conforme acordo assinado pela
entidade patronal Sinduscon, o SINTRACOM-BA e a FETRACOM-BASE. Não tem
termômetro para verificar a temperatura,
não fornece álcool-gel aos empregados,
tem apenas um recipiente no relógio de
ponto e constantemente vazio. A empresa
diz que fornece máscaras, mas os operários
negam.
O diretor do SINTRACOM-BA, Nilton
Luz (Galego), lembrou que a Água Forte já
tem três meses de contrato com a Embasa
e precisa se adequar à CCT. Alertou que a
prevenção à Covid-19 “é mais que necessária, é uma questão humanitária”.
O movimento foi vitorioso. Com a mobilização dos trabalhadores (as) e a liderança

do SINTRACOM-BA, a empresa pagou no
mesmo dia (1º), a primeira parcela do 13º
salário e o ticket alimentação, e resolveu a
questão do almoço e do café da manhã.
A empresa se comprometeu em pagar
os salários e a cesta básica no quinto dia útil
do mês. E resolver até dia 15/12 as demais
questões: horas extras, vale transporte, segundo uniforme, CIPA e pagamento do ticket plantão.
O SINTRACOM-BA está de olho, para
garantir que a empresa respeite a CCT e
pague os direitos dos trabalhadores (as).

Paralisação também
na Camel / Embasa

Conﬁra: DDS, CIPA e sindicalização

DDS na L. Marquezzo / Alagoinhas: Participamos do Diálogo Diário de Segurança e
falamos aos trabalhadores (as) sobre a importância do trabalho do SINTRACOM-BA nas
lutas por saúde e segurança, e garantia dos direitos.
CIPA: Acompanhamos eleições para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na
OR Enpreendimentos (Horto Florestal), e na SPE Gerona, Barcino Esteve Construções e
Civil.
Sindicalização: Visitamos também a Gran Empreendimentos (Horto Florestal) e a CDA
(Caminho das Árvores). Explicamos aos trabalhadores (as) que a sindicalização é um direito,
fortalece o Sindicato nas lutas para garantir reajustes e melhorias nas empresas e convenções coletivas.

Manutenção: acordo na Server Elecrotin

Fechado o acordo coletivo na empresa Server Elecrotin Manutenção Industrial. Valeu
o esforço dos diretores do SINTRACOM-BA. Sabemos que não está nada fácil fechar
um bom acordo, mas fizemos uma negociação vitoriosa. Valeu!

Trabalhadores (as) da Camel, prestadora
de serviços à Embasa, também paralisaram
as atividades, em 08/12, revoltados com o
descumprimento da CCT: atrasos do vale
transporte, alimentação, cesta básica, contracheques, dentre outras.
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