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Quando o Brasil registra mais de 560 mil mortes na pande-
mia e a CPI da Covid investiga a negociação de vacina superfa-
turada, o desemprego atinge quase 15 milhões de trabalhado-
res (as), a miséria aumenta e cerca de 115 milhões de pessoas 
sofre com insegurança alimentar. Cresce a rejeição ao governo 
e Bolsonaro tenta desviar o foco para a polêmica do antigo voto 
impresso. Ameaça golpe na democracia, acusa fraude na urna 
eletrônica, em eleição que venceu. O TSE diz que é fakenews e 
entrou com ação no STF. O presidente não tem provas.

Enquanto isso, o governo vai “passando a boiada”, ataca os 
direitos trabalhistas e sociais, os pobres e os Sindicatos, para 
destruir as conquistas e impedir as lutas.

Quer criar um Regime Especial de Trabalho sem direitos, 
férias, FGTS, vale transporte, contribuição ao INSS, vínculo 
empregatício, hora extra a 20%, sem salário fixo (será bônus) e 
ameaça acabar com os vales alimentação e refeição.

Companheiros (as): a organização é nossa ferramenta de 
luta para conquistar direitos. Só as categorias organizadas nos 
Sindicatos vão ter força e poder para lutar e barrar o retrocesso, 
e garantir os benefícios nas Convenções Coletivas e acordos. 

Foi nas lutas do movimento sindical que conquistamos 13º 
salário, férias e adicional de um terço1/3 do salário, jornada de 
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9/08: Dia Municipal em Memória às
Vítimas de Acidentes do Trabalho

Uma data para refletirmos sobre a 
importância da saúde e segurança do 
trabalho: 9 de agosto, Dia Municipal 
em Memória às Vítimas de Acidentes 
de Trabalho.

Há dez anos (2011), uma tragé-
dia repercutiu no Brasil e no mundo. 
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: Antonio Reis do Carmo, 
62, Antonio Elias da Silva, 57, Antonio 
Luís Alves Reis, 55, Hélio Sampaio, 
51, José Roque dos Santos, 43, Jairo 
de Almeida Correia, 47, Lourival Fer-
reira, 68, Manuel Bispo Pereira, 40, e 

oito horas, aviso prévio, horas extras. E foi na luta com o SIN-
TRACOM-BA que nossa categoria conquistou café da manhã, 
almoço, ticket alimentação, cesta básica, aviso prévio indeni-
zado, auxílio ao filho excepcional e demais direitos na CCT.

Precisamos reagir. Vamos pra luta, participar e ampliar as 
mobilizações nos canteiros e nas ruas (use máscara, álcool gel 
e distanciamento). Temos que barrar os ataques desse gover-
no genocida e representante do atraso.

É hora de união: Sindicalize-se, vamos fortalecer o SIN-
TRACOM-BA, resistir e lutar! Quem luta, conquista!

Martinho Fernandes dos Santos, 50. 
Presentes, sempre!

Em memória de nossos compa-
nheiros, dia 10/08, o SINTRACOM-
-BA vai promover atividade presencial 
num canteiro de obra da Construtora 
Segura (Itaigara) e participa de dois 
atos virtuais: 11/08, das 14 às 16h, 
promovido pelo Forumat e mediação 
do MPT, sobre a “Revisão das Normas 
Regulamentadoras: Modernização ou 
Retrocesso?”; 12/08, das 10 às 12h, 
tem Sessão Especial na Câmara de 
Vereadores, convocada pelo vereador 
Augusto Vasconcelos (PCdoB). Será 
transmitida pela TV Câmara. Acompa-
nhe a programação em nosso site.

 

71 3496-6201

A luta nas ruas: CTB na manifestação Fora Bolsonaro”, em 24/07 Nos canteiros: DDS na JVF Empreendimentos Imobiliários, 21/07

Rádio Peão: Paralisação na FPX Lander e mais lutas na pág. 2
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FPX Lander / Embasa teve paralisação
O SINTRACOM-BA foi pra luta com os trabalhadores (as) 

do Consórcio FPX/Lander, prestadora de serviços à Embasa 
(Porto Seco, Pirajá). Paralisaram as atividades, dia 9/07, em 
protesto contra o não-pagamento das cestas básicas nos meses 
de janeiro, fevereiro, março e abril, como determina a CCT.

A direção do SINTRACOM-BA cobrou e a empresa vai en-
tregar o cartão, a partir de agosto, com o valor da cesta básica 
(da CCT) e mais uma, referente aos meses em atraso, durante 
quatro meses, agosto, setembro, outubro e novembro.

Os trabalhadores (as) aprovaram a proposta, em 14/07, e 
decidiram retornar ao trabalho. Quem luta junto com o SIN-
TRACOM-BA, conquista a vitória!

CTB-BA elegeu uma mulher na presidência
Rosa de Souza, presidenta do SintraSuper, foi eleita 

para a presidência da CTB-Bahia, gestão 2021/2025, no 
5º Congresso Estadual da CTB-BA, dias 2 e 3 de julho.

Com a participação de cerca de 600 delegados e 
delegadas, o Congresso debateu os caminhos do sindi-
calismo classista, os desafios na atual conjuntura político-
-econômica, dentre outros temas de interesse da classe 
trabalhadora.

A companheira Rosa tem muita afinidade com nossa 
categoria: filha de Lourdes Maria e do grande líder sindi-
cal da construção, Washington de Souza, que foi presidente do SINTRACOM-BA.

Foram eleitos também para a diretoria da CTB-BA os seguintes dirigentes do 
ramo da construção: Raimundo Brito, 2ª Tesouraria; Edson Cruz, no Conselho Fis-
cal; Sônia Maria, Diretoria Plena; e Ednilson Souza, Regional Oeste.

V Congresso
CTB Nacional

A diretoria do SINTRA-
COM-BA saúda a direção 
da CTB Nacional e os parti-
cipantes do V Congresso da 
CTB Nacional - Esperançar o 
Brasil, pela Vida, Democra-
cia, Soberania e Direitos, que 
acontece virtualmente, nos 
dias 12, 13 e 14/08.

Aprovada por unanimidade prestação de contas 2020
O SINTRACOM-BA realizou em 

30/06 Assembleia Geral Virtual, para 
debater e deliberar sobre parecer do 
Conselho Fiscal e Prestação de Contas 
Exercício 2020.

A assembleia foi aberta pelo presi-
dente Carlos Silva e o diretor Raimun-
do Brito (Tesouraria), e teve a presen-
ça do contador Raimundo Macedo. O 
Conselho Fiscal apresentou parecer e 
recomendou aprovação das contas de 
2020, sem ressalvas.

Trabalhadores (as) e diretores discu-
tiram e aprovaram por unanimidade.


