
VITÓRIA DOS TRABALHADORES (AS)!
Assembleias aprovam por unanimidade reajuste de 10,42%

em duas parcelas de 5,21%: a partir de 1º/01 e em 1º/04

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 713-JANEIRO/2022

Foi uma luta dura, que começou em julho/2021, a par-
tir do Seminário de Planejamento da Campanha Salarial 
2021/2022, e prosseguiu com diversas reuniões de nego-
ciação, realizadas por videoconferência em decorrência da 
Covid-19, com o SINTRACOM-BA, a FETRACOM-BASE e 
o patronal Sinduscon.

Diante do impasse, em novembro passado a mediação 
da SRTE apresentou proposta de reajuste para os pisos 
salariais em duas parcelas: em 1º/01/2022 e 1º/04/2022, 
sobre os salários vigentes em 1º/04/2021 (veja abaixo ta-
bela com os novos pisos). Aos demais salários foi aplicado 
o reajuste de 10,42%, em duas parcelas de 5,21%: a partir 
de 1º/01/2022; e a partir de 1º/04/2022.

As diretorias do SINTRACOM-BA e da FETRACOM-
-BASE apresentaram a proposta em diversas assembleias 
realizadas nas empresas e os trabalhadores (as) aprovaram 
por unanimidade.

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

/sintracom.da.bahia

 EDIÇÃO ELÉTRICAS

As demais cláusulas econômicas também foram rea-
justadas: Vale refeição; Café da manhã; Cesta Básica co-
mum; Cesta Básica Especial; e Auxílio Filho Excepcional. E 
os pagamentos dos Abonos serão realizados nas folhas de 
competência janeiro, abril e maio/2022 (veja nas tabelas da 
página 2).

Foram mantidos o plano de saúde, o PPR e os percen-
tuais de hora extra. A vigência da Convenção Coletiva de 
Trabalho será por dois anos.

Vale registrar que poucas categorias, até agora, conse-
guiram esse percentual. Valeu a luta dos trabalhadores (as) 
junto com o SINTRACOM-BA e a FETRACOM-BASE.

A vitória é nossa! Quem luta, conquista!
Veja mais tabelas e fotos da Campanha Salarial 

nas págs. 2 e 3. 
E também leia mais sobre: a inflação e as lutas 

para retomada dos direitos. pág. 4.

Trabalhadores (as) da Floripak aprovaram 
o reajuste na assembleia
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CONFIRA SEUS ABONOS NAS TABELAS
Pagamentos serão feitos nas folhas de competência janeiro, abril e maio/2022

Assembleia geral na Dínamo, em Jacobina
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Confira fotos de assembleias na capital 
e interior, na base do SINTRACOM-BA

A Campanha Salarial 2021 / 2022 dos trabalhadores (as) 
das elétricas foi realizada com a participação fundamental 
dos companheiros (as) da capital e interior, nas bases do 
SINTRACOM-BA e da FETRACOM-BASE, que são os legí-

timos representantes e defensores dos direitos dos traba-
lhadores (as) das elétricas.

Veja algumas fotos das assembleias nos canteiros das 
elétricas.

B&Q: Quem luta, 
conquista!

Trabalhadores (as) da empresa B&Q participaram das 
assembleias, em diversos municípios, mobilizados junto 
com as diretorias do SINTRACOM-BA e da FETRACOM-
--BASE, e também aprovaram por unanimidade o reajuste 
salarial de 10,42% em duas parcelas de 5,21%: a partir de 
1º/01 e em 1º/04, sobre os salários vigentes em 1º de abril 
de 2021.

Assembleia na Dínamo em Salvador

Assembleia na Conecta em Salvador Teve assembleia na Endicom em Irecê

 B&Q Ribeira do Pombal

B&Q Alagoinhas

 B&Q Paulo Afonso
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O IPCA, índice que mede a inflação no Brasil, en-
cerra o ano de 2021 com alta de 10,06%, puxado 
principalmente pelos preços dos combustíveis, ali-
mentos e energia elétrica. E que, em meio ao desem-
prego elevado e a redução da renda do trabalhador 
(a), mostra que a fome, eliminada dos lares brasileiros 
nos governos Lula e Dilma, voltou com muita força no 
governo de Bolsonaro e colocou novamente o Brasil 
no Mapa Mundial da Fome.

Os principais motivos da inflação de dois dígitos em 
2021, foram justamente os preços administrados pelo 
governo federal, a energia elétrica e os combustíveis: 

a gasolina teve alta de 47,49%, etanol 62,23%, die-
sel 49,81%, botijão de gás 36,77% e o gás veicular 
38,68%.

Outro motivo está relacionado ao grupo Habitação, 
que apresentou alta de 13,05%, sendo que a maior 
contribuição nesse grupo veio da energia elétrica, que 
teve bandeira amarela de janeiro a maio, de junho a 
agosto bandeira vermelha, até chegar a setembro com 
a bandeira de escassez hídrica, criada pelo governo 
Bolsonaro, e que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz 
a cada 100 kWh consumidos.

Fome: Inflação dispara com Bolsonaro 
e é a maior desde 2015

Ano eleitoral, é fundamental que os trabalhadores 
(as) fiquem atentos. Vamos ter a oportunidade de vo-
tar para presidente, governador, senador, deputados 
federal e estadual, e é importante escolher candidatos 
(as) que defendam os direitos dos trabalhadores (as).

Precisamos colocar a reforma trabalhista em nos-
sos debates. Quem a defende é contra os trabalha-
dores (as). Ela trouxe muitos prejuízos à classe traba-
lhadora: autorizou estender as jornadas de trabalho; 
criou contrato com jornada zero, sem salário (o inter-
mitente); permitiu a contratação com menos direitos; 
liberou o trabalho de mulheres grávidas em ambientes 
insalubres; desobrigou o pagamento do piso ou salá-
rio mínimo na remuneração por produção; eliminou a 
gratuidade da Justiça do Trabalho; obrigou o trabalha-
dor a pagar as custas do processo, no caso de perda 
da ação; determinou que acordos coletivos podem 
prevalecer sobre a legislação; e autorizou a homolo-
gação das rescisões sem a presença do Sindicato, para 
tentar destruir as lutas do movimento sindical e per-
mitir que os patrões pudessem usurpar os direitos dos 
trabalhadores (as), dentre outros retrocessos.

E o governo Bolsonaro ainda quer tirar mais direi-
tos dos trabalhadores (as): liberar o trabalho aos do-
mingos, só com uma folga em dia de domingo, a cada 
sete trabalhados; e quer acabar com os vales refeição 
e alimentação.

Há uma alta desenfreada de desemprego, de tra-
balho precário, da falta de proteção no trabalho e do 
aumento da fome e da miséria. Por isso, é fundamen-
tal neste ano eleitoral de 2022 debater e conhecer os 
programas de cada candidato, para defender nossos 
direitos e não entregar a soberania do país aos estran-
geiros.

Não vamos baixar a guarda este ano, vamos pra 
luta defender o que é direito dos trabalhadores (as). 
Vamos ficar alertas, não acreditar em mentiras, golpis-
mo e fakenews.

Vamos lutar: a vitória é certa!

Vamos lutar para acabar com o retrocesso 
da reforma trabalhista


