
CAMPANHA SALARIAL 2021 / 2022
Seminário aprovou pauta de reivindicações. É hora de lutar!

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 710-AGOSTO/2021

Começou a Campanha Salarial 
dos Trabalhadores (as) das Elétricas 
2021/2022. O SINTRACOM-BA e a FE-
TRACOM-BASE realizaram o Seminário 
de Planejamento, em 16/07. Trabalha-
dores (as) e diretores (as) debateram as 
propostas e a Assembleia Geral Virtual 
aprovou por unanimidade a Pauta de 
Reivindicações.

Os presidentes Carlos Silva (do 
SINTRACOM-BA) e Edson Cruz (FE-
TRACOM-BASE) fizeram a abertura. E 
Georgina Dias, economista do DIEESE, 
fez palestra sobre “Conjuntura Econômi-
ca e Política Nacional, e os reflexos nas 
Convenções Coletivas”. Olívia Santana, 
deputada estadual (PCdoB), também 
marcou presença.

Edson Cruz explicou que a data base 
da categoria é 1º de setembro e “neste 
ano vamos negociar toda a CCT e nos-
sa batalha é assegurar a manutenção das 
conquistas e as cláusulas econômicas: 
reajustes, pisos salariais, cesta básica, ali-
mentação, plano de saúde, PPR, percen-
tuais de hora extra e a vigência da CCT 
por dois anos”.

Georgina fez uma análise da crise 
político-econômica do país, agravada 
pela pandemia da Covid19, e como os 
trabalhadores (as) são atingidos com os 
retrocessos das medidas do governo 

Bolsonaro. E falou sobre a proposta de 
reforma tributária, que põe fim aos in-
centivos fiscais ao Programa de Alimen-
tação do Trabalhador (PAT), e pode aca-
bar com os benefícios dos vale-refeição 
e vale-alimentação para milhões de tra-
balhadores (as).

A pauta aprovada reivindica 11% de 
reajuste salarial e 15% na cesta básica 

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

/sintracom.da.bahia

e no ticket alimentação, dentre outros 
itens. O documento será encaminhado 
à entidade patronal (Sinduscon), para dar 
início às negociações.

Companheiros (as), é hora de unir e 
lutar junto com o SINTRACOM-BA, en-
frentar os ataques aos direitos e garantir 
a manutenção das conquistas. É funda-
mental o envolvimento de cada um de 
nós. Vamos mobilizar, conversar com os 
colegas nas empresas, para que todos 
(as) participem das atividades da Campa-
nha Salarial.

Resistir e lutar! Quem luta, conquista!
Leia mais na página 2.

EDIÇÃO ELÉTRICAS

9/08: Dia Municipal em Memória às
Vítimas de Acidentes do Trabalho 

Esta é uma data para refletirmos 
sobre a importância da saúde e segu-
rança do trabalho. Há dez anos (2011) 
perdemos nove companheiros ope-
rários da construção, que morreram 
num acidente de trabalho, na queda 
de um elevador a cabo, obra da em-
presa Segura. A tragédia repercutiu no 
Brasil e no mundo.

No dia 10/08, o SINTRACOM-BA 
vai promover atividade presencial num 
canteiro de obra da Construtora Se-
gura (Itaigara) e participa de dois atos 

virtuais: dia 11/08, das 14 às 16 horas, 
promovido pelo Forumat e mediação 
do MPT, sobre a “Revisão das Nor-
mas Regulamentadoras: Moderniza-
ção ou Retrocesso?”; e dia 12/08, das 
10 às 12 horas, tem Sessão Especial 
na Câmara de Vereadores, em men-
ção à data, convocada pelo vereador 
Augusto Vasconcelos (PCdoB). Será 
transmitida pela TV Câmara.

Acompanhe a programação em 
nosso site.



EXPEDIENTE - Jornal do SINTRACOM-BA – N° 710 – JULHO / 2021 – Edição Elétricas - Informativo do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da 
Madeira no Estado da Bahia – SINTRACOM-BA – Rua Visconde do Ouro Preto, 18 – Barroquinha – CEP 40.024-110 – Salvador – Bahia – Brasil – Tel: (71) 3496-6238 – Fax: (71) 3242-8496 – email: sin-
tracom@sintracom.org.br – Página na internet: www. sintracom.org.br – Delegacia Sindical do SINTRACOM em Alagoinhas-BA - Rua Dr. João Dantas, 770, Bairro Santa Terezinha, CEP 48.010-020, Alagoinhas-BA - email: 
sintracom.alagoinhas@terra.com.br - Telefone: (75) 3422-5049; Delegacia Sindical do SINTRACOM - Itaberaba e Região - Atendimento no Sindicato dos Comerciários de Itaberaba e Região – SINDCIR - Av. Rio Branco, 
33, Itaberaba - BA, 46880-000 - email: edysindicato@yahoo.com.br - Telefone: (75) 3251-2843; Delegacia Sindical do SINTRACOM - Paulo Afonso e Região - Atendimento no Sindicato dos Comerciários de Paulo Afonso 
e Região - Rua Marechal. Rondon, 700 - Centro, Paulo Afonso - BA, 48602-510 - email: jansouza_pa@hotmail.com - Telefone: (75) 3281-7456; Delegacia Sindical do SINTRACOM em Poções - Rua Olímpio Lacerda Rolim, 
62 Sala 03, CEP 45.260-00 Poções – BA - email: sintracom.pocoes@terra.com.br - Telefone: (77) 3431-3631; Delegacia Sindical do SINTRACOM em Senhor do Bonfim – Rua Operários da Leste, 467, 1º Andar - Centro, 
CEP 48.970- 000 - email: sintracom.sr.bonfim@terra.com.br - Telefone: (74) 3541-3909; Presidente: Carlos Silva; Diretor de Imprensa: Florisvaldo Bispo; Jornalista responsável: Mery Bahia – Registro DRT-BA 1274 – 
e-mail: meryba2222@hotmail.com; Fotografias: Diretoria de Imprensa; Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica: TPA Comunicação: Tel: (71) 3011-6025. Impresso na Gráfica do Sindicato. Edição fechada em 28/07/2021.

2

O governo arma mais uma malda-
de contra o povo, depois de reduzir 
o auxílio-emergencial e quando cerca 
de 116 milhões de brasileiros (as) pas-
sam fome ou sofrem algum tipo de in-
segurança alimentar, segundo relatório 
da organização internacional Oxfam. 
Bolsonaro quer acabar com os incenti-
vos fiscais ao Programa de Alimentação 
do Trabalhador (PAT). Isso significa o 
fim dos vale-refeição e vale-alimenta-
ção, que beneficiam milhões de tra-
balhadores (as). É muita perversidade!

Por sugestão de Bolsonaro e do mi-
nistro da Economia, Paulo Guedes, o re-

CTB Bahia elegeu uma mulher para a presidência
Rosa de Souza, presidenta do Sindi-

cato dos Trabalhadores em Supermer-
cados foi eleita para a presidência da 
CTB-Bahia, gestão 2021/2025, no 5º 
Congresso Estadual da CTB-BA, realiza-
do virtualmente, nos dias 2 e 3 de julho.

O Congresso aconteceu numa data 
histórica, 2 de julho, Independência da 
Bahia, e teve a participação de cerca 
de 600 delegados e delegadas. Foram 
debatidos os caminhos do sindicalismo 
classista, os desafios na atual conjuntura 
político-econômica, dentre outros te-
mas de interesse da classe trabalhadora.

A companheira Rosa tem mui-

CAMPANHA SALARIAL É PRA LUTAR
Bolsonaro quer acabar com a alimentação dos trabalhadores (as)

lator do PL 2337/2021, deputado Celso 
Sabino (PSDB-PA), incluiu no projeto 
de reforma tributária o fim do benefício 
fiscal, que permite às empresas dedu-
zirem do Imposto de Renda as despe-
sas com alimentação dos empregados. 

Se a proposta for aprovada, os pa-
trões vão tentar repassar os tributos para 
os trabalhadores (as). Só as categorias 
organizadas nos Sindicatos vão ter po-
der de luta para barrar o retrocesso e 
garantir a manutenção dos benefícios 
nas Convenções Coletivas e acordos.

No fechamento desta edição, dia 
28/07, o relator recuou e disse que iria 

manter o incentivo ao vale-alimentação. 
Mas, é bom a gente ficar de olho, para 
barrar qualquer manobra. A hora é de 
união: Sindicalize-se, vamos fortale-
cer o SINTRACOM-BA, resistir e lutar!

ta afinidade com a nossa categoria: 
filha de Lourdes Maria e do gran-
de líder sindical do ramo da cons-
trução, Washington de Souza, que 
foi presidente do SINTRACOM-BA.

Foram eleitos também para a dire-
toria da CTB-BA os seguintes dirigen-
tes do ramo da construção: Raimundo 
Brito, 2ª Tesouraria; Edson Cruz, no 
Conselho Fiscal; Sônia Maria, Diretoria 
Plena; e Ednilson Souza, Regional Oeste.

O SINTRACOM-BA saúda os partici-
pantes do Congresso da CTB Nacional, 
que acontece nos dias 12, 13 e 14/08. 
Confira a programação em nosso site.

Assembleia aprovou por unanimidade prestação de contas 2020
O SINTRACOM-BA realizou no dia 

30/06 Assembleia Geral Ordinária Virtual, 
para discutir e deliberar sobre o parecer 
do Conselho Fiscal e Prestação de Con-
tas do Exercício de 2020, conforme edital 
de convocação publicado no dia 19/06.

A assembleia foi aberta pelo presi-
dente Carlos Silva e o diretor Raimundo 
Brito (Tesouraria), e teve também a pre-
sença do contador Raimundo Macedo.

O Conselho Fiscal apresentou pa-
recer sobre a prestação de contas e 
recomendou a aprovação, sem ressal-
vas. Trabalhadores (as) e diretores dis-
cutiram e aprovaram por unanimidade.


