
CAMPANHA SALARIAL 2021 / 2022
SINTRACOM-BA encaminha Pauta de Reivindicações à direção da CONDER

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 709-MAIO/2021

A reunião que a direção do SIN-
TRACOM-BA solicitou, através de ofí-
cio, à diretoria da CONDER foi agen-
dada, mas terminou cancelada pela 
Supad (Superintendência Administra-
tiva), por conta de documento que 
está sendo aguardado da Saeb (Se-
cretaria de Administração do Estado 
da Bahia). Recebendo o documento, 
a reunião será remarcada pela Supad. 

O objetivo é dar início às nego-
ciações sobre a pauta de reivindi-

cações, já encaminhada à empresa. 
O documento foi aprovado pelos 
trabalhadores (as) em assembleia 
geral virtual, realizada pelo SINTRA-
COM-BA, no dia 14 de abril, atra-
vés do aplicativo Zoom e ao vivo 
pelo Facebook do Sindicato, com 
a presença do presidente da enti-
dade, Carlos Silva, e representante 
do jurídico; e do presidente da AS-
CON, José Augusto Pinto Azevedo.

Foram deliberadas as questões so-
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bre a Campanha Salarial 2021/2022; 
a outorga de poderes ao SINTRA-
COM-BA para negociar ou acordar a 
Convenção Coletiva de Trabalho, ou 
entrar com o Dissídio; e a pauta de 
reivindicações com os seguintes itens:

Reajuste salarial de 100% (IPCA/
IBGE), relativo ao período de 
maio/2017 a abril/2021, a ser apli-
cado sobre o salário de maio/2018. 
Aos salários já ajustados serão acres-
cidos mais 5% de ganho real; Auxílio 
alimentação/refeição aos trabalhado-
res (as) com jornada de oito horas/
dia, no valor de R$ 50 por 22 dias 
mensais, durante 13 meses, a par-
tir de maio/2021; Vale alimentação 
mensal de R$ 300 a todos os traba-
lhadores (as); Vale-lanche de R$ 25 
aos trabalhadores (as) com carga ho-
rária menor que oito horas; Revisão 
do PCCS, com promoções por tem-
po de serviço, devidas desde 2013; 
Disponibilidade de 25% das vagas 
de livre nomeação e exoneração, 
exclusivamente para empregados 
efetivos da empresa, com equida-
de de raça e gênero; e liberação de 
dois empregados em tempo integral, 
para exercerem os cargos de Dire-
tor do SINTRACOM-BA e presi-
dente da ASCON, dentre outros.

Leia mais na página 2.

EDIÇÃO CONDER

Vitória da luta: Trabalhadores (as) paralisam e
CONDER mantém acordo: 50% trabalho remoto
Trabalhadores (as) da CONDER 

paralisaram as atividades, na manhã de 
18/05, em protesto contra o não-cum-
primento do acordo firmado pela empre-
sa com o SINTRACOM-BA e a ASCON, 
com mediação da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego - SRTE, 
que determinava a manutenção das ati-
vidades com 50% em trabalho remoto 
e 50% presencial em sistema rodízio.

O acordo vinha sendo cumprido, 
mas no início de maio começaram a 
chamar 100% dos trabalhadores (as) 
para o trabalho presencial. Em 11/05, 

o SINTRACOM-BA e a ASCON en-
caminharam ofício à direção da CON-
DER, mas não houve resposta e os 
trabalhadores (as) decidiram parar.

A mobilização teve resultado: a 
empresa realizou reunião emergen-
cial com a DIRAF, PROJUR, SUPAD, 
presidente da ASCON, José Augusto 
Azevedo e diretores, e presidente do 
SINTRACOM-BA, Carlos Silva. Ficou 
decidida a manutenção do acordo. Os 
trabalhadores (as) retornaram ao serviço.

Quem luta, conquista!
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O DIEESE fez um estudo de 
acompanhamento dos salários dos 
servidores da CONDER, no perí-
odo de 1º/05/2017 a 30/04/2021. 
Identificou uma variação nos ín-
dices do IPCA-IBGE de 18,06% 
e do INPC-IBGE de 17,69%.

A inexistência de reajustes no 
período corroeu o poder aquisitivo 
dos servidores. Para que os salários 
1º/05/2021 voltem a ter o mesmo 
poder de compra de 1º/05/2017, o 
reajuste necessário sobre os salários 
de abril de 2021 é de 18,06% (IPCA-
-IBGE) e de 17,69% (INPC-IBGE).

Assim, em 1º/05/2021 os salários 
mantinham 84,71% do poder aquisi-
tivo de 1º/05/2017, pelo IPCA-IBGE 
e 84,97% pelo INPC-IBGE. Nem ao 
menos houve reposição inflacionária. 

Sem Sindicato seu Direito Desaparece – Sindicalize-se!
A CTB lançou, em 22/04, uma 

nova campanha com o lema “Sem 
Sindicato Seu Direito Desaparece – 
Sindicalize-se”. Objetivo é fortalecer 
as lutas, avançar nas conquistas e pre-
servar direitos trabalhistas e sociais.

Adilson Araújo, presidente da 
CTB, alerta que sem Sindicatos a 
situação seria ainda pior para os tra-
balhadores (as). E ressalta a impor-
tância da campanha, para enfrentar 
os ataques do capital à classe tra-
balhadora, 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-

Veja no canal da CTB no YouTube e no Facebook.

-BA, Carlos Silva, reafirma: “É na luta 
com o SINTRACOM-BA e com a par-

ticipação de todos e todas que a ca-
tegoria avança e conquista a vitória!”.

CAMPANHA SALARIAL:
DIEESE aponta perdas

A luta por direitos e vacina para todos (as)
Estamos vivendo numa conjuntura 

de dificuldades imensas, devido à pan-
demia da Covid19 e ao agravamento 
da crise econômica e política. As ativi-
dades sindicais continuam sendo reali-
zadas virtualmente, na maioria. É uma 
forma de luta conjunta, para reflexões 
coletivas e proposições para o trabalho 
digno, crescimento, integração, sobe-
rania e desenvolvimento sustentável.

Neste mês, celebramos o 1º de 
Maio, Dia Internacional dos Trabalhado-
res (as), que marca a História vibrante da 
resistência e luta por direitos, pela partici-
pação dos estados e sociedade nos bens 
e meios de produção, aumento real de 
salários e valorização do serviço públi-
co. Uma luta cidadã, digna e esperan-
çosa, pelo direito à vida, em defesa do 
SUS e vacina gratuita para todos e todas.

Uma data com fortes elementos de 
denúncia do genocídio no país: atraso 
da vacinação, falta de testes, promoção 
de medicamentos sem eficácia, incentivo 
à aglomeração e ao não uso de másca-

ras, e cortes em investimentos públicos.
O Brasil virou um pária inter-

nacional, chegamos a ter mais de 
quatro mil mortes por dia e já per-
demos mais de 400 mil vidas.

Sabemos das plenas condições que 
o governo teria para promover no 
Brasil um enfrentamento diferenciado 
para prevenção e combate ao corona-
vírus. Infelizmente, aconteceu o con-
trário. E isso precisa ser investigado.

A Comissão Parlamentar de Inquéri-
to - CPI que está acontecendo no Se-
nado, para apurar a ausência de proce-
dimentos técnico-científicos ao combate 
à pandemia é um enfrentamento que 
nós trabalhadores (as) devemos acom-
panhar. É fundamental que os respon-
sáveis por esse genocídio sejam puni-
dos, a exemplo do que aconteceu com 
todos os tiranos da história mundial.

Viva a classe trabalhadora!
Viva o SUS e o serviço público!
Vacina gratuita para todos e todas!


