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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 707 FEVEREIRO/2021

A assembleia geral virtual da Campa-
nha Salarial 2021 dos trabalhadores (as) da 
construção, realizada pelo SINTRACOM-
-BA e FETRACOM-BASE, em 08/02, apro-
vou por unanimidade o reajuste de 5,45% 
com correção integral da infl ação (INPC), 
que serão pagos em duas parcelas: 3,45% a 
partir de 1º/01 e 2% a partir de 1º/05. 

Além disso, garantimos: a manutenção 
do aviso prévio indenizado; vigência da CCT 
(Convenção Coletiva do Trabalho) por dois 
anos; correção das demais cláusulas econô-
micas com o percentual de 5,45%, a partir 
de 1º/01. A cesta básica passa ao valor de 
R$ 175,19 e o ticket alimentação é de R$ 
17,56.

O pagamento das diferenças relativas ao 
mês de janeiro deve ser efetuado juntamen-
te com a folha de pagamento na competên-
cia fevereiro/2021, através de abono.

O presidente do SINTRACOM-BA, 
Carlos Silva, fez a abertura da assembleia e 
em seguida o presidente da FLEMACON-
-BASE, Edson Cruz, explicou que “a ne-
gociação aconteceu num momento muito 
difícil para os trabalhadores (as), já atingidos 
com os retrocessos das reformas trabalhis-
ta e previdenciária, e que agora enfrentam 
mais difi culdades na atual conjuntura econô-
mica e política, a pandemia e um presidente 
da República negacionista”.

Edson Cruz ressaltou que a luta foi dura: 
“O patronal insistia em retirar o aviso prévio 
indenizado, mas nós (SINTRACOM e FE-
TRACOM) fomos fi rmes e decidimos que, 
para fechar o acordo com a reposição da 
infl ação, teria que garantir a manutenção 
do aviso prévio indenizado e a validade da 
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Acordo fechado: Assembleia aprovou 

reajuste 5,45% por unanimidade

CCT por dois anos, até 31/12/2022”.
O diretor Raimundo Brito, disse que 

não esperava que os patrões fi zessem qual-
quer tipo de acordo e de forma antecipada 
com reajuste pelo total da infl ação do pe-
ríodo e a renovação da Convenção Cole-
tiva por dois anos: “Isso demonstra como 
é importante a sindicalização. Os patrões 
preferiram renovar a CCT do que comprar 
briga com os trabalhadores (as) e com um 
Sindicato combativo, como é o nosso SIN-
TRACOM-BA”.

O presidente Carlos Silva colocou a 
proposta em votação, que foi aprovada por 
unanimidade pelos trabalhadores (as) par-
ticipantes. A assembleia virtual foi realizada 
pela plataforma digital Zoom e também 
publicada ao vivo através do Facebook do 
SINTRACOM-BA. Os patrões também 

aprovaram em assembleia virtual do Sindus-
con, realizada em 09/02.

Os tempos estão difíceis, mas a luta va-
leu: Vitória dos trabalhadores (as)!

Veja como fi ca seu salário, nas tabelas 
da página 2.

Assembleia virtual aprovou 
reajuste por unanimidade

Sindicalize-se: Unidos Somos Fortes!
Quando o SINTRACOM-BA vi-

sitar 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 SIN-
TRACOM-BA. A união vai fortale-
cer nosso Sindicato na luta por me-
lhores salários e outras melhorias.

É na luta que conquistamos a 
vitória!

LEIA MAIS:

Categoria foi incluída no
plano da vacina Covid-19

Viva o SUS! Vacina já!
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Rádio Peão: Veja mais
lutas do SINTRACOM
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Confira nas tabelas como fica seu salário
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Trabalhadores (as) da construção são 
incluídos no plano de vacinação Covid-19

O vereador Augusto Vasconcelos 
(PCdoB) comemorou a inclusão dos 
trabalhadores (as) da construção no Pla-
no de Imunização da Fase 4, contra a 
Covid19: “Uma vitória do Sindicato!”

E explica que isso só foi possível de-
pois de muita pressão e diversas idas 
dele próprio a Brasília, para encaminhar 
essa reivindicação: “Os operários (as) da 
construção são profissionais que traba-
lham diretamente em locais onde en-
tram em contato próximo com outras 

pessoas e ficam expostos aos riscos de 
se contaminar e serem vetores de pro-
pagação do vírus”.

O presidente do SINTRACOM-
-BA, Carlos Silva, também comemora: 
“É uma conquista da direção do nosso 
Sindicato, que encampou essa luta junto 
com o vereador Augusto Vasconcelos, 
aliado da categoria, para incluir os traba-
lhadores (as) da construção no grupo de 
prioridade para a vacinação. Essa vitória 
é de todos (as) nós!”

O vereador Augusto Vasconcelos 
apresentou o pleito na Câmara Munici-
pal de Salvador, através de um projeto 
de indicação e diz que “trata-se de uma 
importante vitória!” e seguirá batalhan-
do pela inclusão dos demais profissio-
nais que atuam em serviços essenciais: 
“É claro que tudo isso depende da che-
gada de mais vacinas. O governo federal 
tem sido negligente na compra dos imu-
nizantes, mas  seguiremos cobrando a 
vacinação de toda a população”.

O vereador Augusto Vasconcelos (camisa branca), ao lado do presidente Carlos Silva e diretores

Viva o SUS! Vacina já para todos (as)!

O SINTRACOM-BA está nesta luta. 
Precisamos ficar alertas, para repelir qual-
quer tentativa de desqualificar o SUS e as 
políticas públicas de saúde. Isso tem sido 
feito principalmente por parte do Governo 
Federal, que deveria estar cuidado da saúde 
do nosso povo, que é sua obrigação. 

A pandemia do coronavírus Covid-19 
demonstrou e a população já entendeu a 

importância do SUS. Não vamos permitir 
ataques, que visam reduzir os recursos e 
atuação do SUS, e só atendem aos interes-
ses dos poderosos. 

A vacinação contra a Covid-19 só foi 
iniciada no Brasil na segunda quinzena de 
janeiro. Mais de 50 países começaram a 
imunizar suas populações antes. E até a 
primeira quinzena de fevereiro, o presiden-

te Jair Bolsonaro só havia utilizado 9% da 
verba emergencial liberada para compra e 
desenvolvimento de vacinas no país. Isso é 
um absurdo!.  

A saúde não é uma mercadoria, é um 
direito de cidadania, garantido pela nossa 
Constituição Federal de 1988. 

O SUS é nosso e todos devemos defen-
dê-lo. Viva o SUS! Vacina Já para todos (as)! 
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Paralisação no Hospital Mater Dei. Valeu a luta!

Cerca de 300 trabalhadores (as) da obra 
do Hospital Mater Dei paralisaram as ati-
vidades, em 16/02, no canteiro localizado 
na Av. Vasco da Gama (antiga Coca-Cola), 
em Salvador. O protesto foi contra diversas 
irregularidades e descumprimento da CCT.

Os trabalhadores (as) denunciaram e 
o SINTRACOM-BA exigiu providências 
urgentes para as seguintes irregularidades: 
Cesta Básica e Café da Manhã: cobrança 
de percentual, quando esses benefícios são 
gratuitos, conforme a CCT; Hora Extra: ba-
tem o cartão de ponto do trabalhador (a) 
no horário de saída e ele tem que continuar 
trabalhando, a empresa paga como quiser, 
nos dias de semana, domingos e feriados; 
Área de Vivência: sanitário químico colado 
com o refeitório; Vale Transporte: empresas 
(empreiteiras) se negam a pagar à maioria 

Curta nossa página:
 facebook.com/sintracom.da.bahia

Veja as lutas 
do seu sindicato!

Diretor é reintegrado
na Odebrecht

O SINTRACOM-BA conseguiu 
liminar de reintegração do pedrei-
ro Edson Souza de Ataíde (Bilin-
ga), diretor do Sindicato, demitido 
ilegalmente, sem justa causa, pela 
Construtora Norberto Odebre-
cht.

A liminar foi concedida em 
16/11/2020 e a reintegração se 
deu em 21/12/2020. É uma gran-
de vitória do SINTRACOM-BA, 
fruto do trabalho do saudoso ad-
vogado Dr. Jorge Lima, que faleceu 
em novembro do ano passado, ví-
tima de trágico acidente.

O presidente do SINTRA-
COM-BA, Carlos Silva, avalia que 
“além da violação da Constituição 
Federal, está caracterizada prática 
antissindical por parte Odebrecht 
na demissão do diretor do Sindi-
cato. Não podemos admitir essa 
violação aos direitos”.

dos trabalhadores (as); EPI: a empresa só 
fornece uma máscara descartável para o 
trabalhador (a) usar o dia inteiro; Contra-
cheque: a empresa não fornece.

O vice-presidente do SINTRACOM-
-BA, Luiz Carlos Santos, informou que foi 
fechado um acordo e a empresa se com-
prometeu a solucionar as pendências: ga-
rantiu que os valores descontados do café 
da manhã e da cesta básica serão devolvidos 
no pagamento de fevereiro; as horas extras 
também serão incluídas no pagamento de 
fevereiro; os contracheques serão forne-
cidos antes do pagamento de cada mês, a 
partir deste mês (fevereiro). As demais rei-
vindicações serão solucionadas.

A direção do SINTRACOM-BA vai 
acompanhar. Estamos de olho!

MS / Embasa: Trabalhadores (as) 
paralisam em janeiro e fevereiro

Os trabalhadores (as) da empresa MS 
Construções e Saneamento, prestadora de 
serviços à Embasa, paralisaram de novo em 
fevereiro as atividades, em protesto contra 
atraso no pagamento de salários e ticket 
alimentação. Em janeiro, foram 18 dias de 
atraso, neste mês, na data de fechamento 
deste jornal, já contamos 13 dias.

A paralisação dos trabalhadores (as) está 
acontecendo em todos os municípios onde 
a MS tem contrato com a Embasa:  Con-
ceição do Coité, Riachão do Jacuípe, Reti-
rolândia, Valente, Santa Luz, Queimadas, 
Teofi lândia, Serrinha, Nova Fátima, Gavião, 
Alagoinhas, Acajutiba, Tucano, Irará, dentre 
outros.

Além dos salários atrasados, há mais 
irregularidades: trabalhadores (as) com até 
três períodos de férias sem receber, outros 
estão em casa, sem receber nada. A empre-
sa não paga FGTS, nem INSS.

O diretor Raimundo Brito sobe o tom 
e reclama: “É um desrespeito aos direitos 
dos trabalhadores (as), em plena pandemia, 
com todas as difi culdades, os empregados 
saem de suas casas e se expõem aos riscos 
de contaminação, e na hora de receber os 
salários, a empresa não paga. Isso já está se 
tornando recorrente e abusivo, e precisa de 
providências dos órgãos competentes, no 
caso a Embasa e o Governo do Estado”.


