
TÁ VALENDO: MAIS 2% DE REAJUSTE
Segunda parcela do acordo começa a ser paga a partir de 1º/05
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A segunda parcela de 2% do rea-
juste salarial, já está valendo a partir 
de 1º/05. O pagamento deve ser feito 
na folha de competência maio/2021, 
a ser paga no início de junho. O per-
centual completa o total de reajuste 
de 5,45%, pagos em duas parcelas, 
a primeira (3,45%) paga em 1º/02.

É referente ao acordo da Campanha 
Salarial 2021 dos trabalhadores (as) da 

construção e prestadoras da Embasa, 
aprovado por unanimidade em assem-
bleia virtual da categoria, em feverei-
ro. Garantiu reajuste total da inflação, 
a validade da CCT por dois anos com 
manutenção dos benefícios e aviso 
prévio indenizado.  Foi assinado pelo 
SINTRACOM-BA e FETRACOM-BA-
SE, e a entidade patronal Sinduscon. 
Veja as tabelas salariais na página 2.

Sem Sindicato seu Direito Desaparece – Sindicalize-se!

Bolsonaro zera verbas do MCMV e
aumenta desemprego na construção

Obras de cerca de 200 mil casas do Minha Casa, Minha Vida de-
vem ser paralisadas, a partir deste mês de maio. O governo Bol-
sonaro cortou R$ 1,5 bilhão dos recursos para as obras da faixa 1, 
voltada às famílias de baixa renda. Sobraram apenas R$ 27 milhões para con-
tinuar o programa, rebatizado por ele de Casa Verde e Amarela. O corte vai 
colocar em risco 250 mil empregos diretos na construção e 625 mil indiretos.

Enquanto aumentaram as desigualdades, o desemprego, a miséria e a fome 
para os trabalhadores (as) e o povo pobre, os ricos ficaram mais ricos duran-
te a pandemia no Brasil. Entre os maiores bilionários do planeta em 2021, 56 
são brasileiros, dentre esses, 11 são novos bilionários. Eles têm patrimônio to-
tal de US$ 220 bilhões. Em 2020 eram 45 brasileiros. Fonte: revista Forbes.

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

As lutas nos canteiros: Citelum, Hospital Mater Dei e Camel / Embasa

A  CTB lançou, em 22/04, uma nova campanha com o lema “Sem Sin-
dicato Seu Direito Desaparece – Sindicalize-se”. Objetivo é fortalecer 
as lutas, avançar nas conquistas e preservar direitos trabalhistas e sociais.

Adilson Araújo, presidente da CTB, alerta que sem Sindicatos a si-
tuação seria ainda pior para os trabalhadores (as). E ressalta a im-
portância da campanha, para enfrentar os ataques do capital à classe 
trabalhadora, desde o golpe de 2016 com Temer e desde 2019 com Bol-
sonaro: reformas trabalhista e da previdência, precarização, redução 
de recursos públicos e tentativas para enfraquecer as lutas sindicais. 

O presidente do SINTRACOM-BA, Carlos Silva, reafirma: “Foi na luta com 
o SINTRACOM-BA que a categoria conquistou a vitória na Campanha Salarial”.

Campanha da CTB junto com o 
SINTRACOM-BA e entidades do ramo

/sintracom.da.bahia



Confira nas tabelas como fica seu salário a partir de 1° de maio

Leia mais no site e no face: As lutas nos canteiros, o 1º de Maio e o Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais.
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