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Para marcar o Dia Municipal em Memó-
ria das Vítimas de Acidentes de Trabalho 
e Doenças Ocupacionais, 09/08, o Sintra-
com promoveu atividades conjuntas com 
Forumat, Fetracom-BASE, Dieese, CTB, 
Contricom, Flemacon, UITBB e FSM, com 
a participação de trabalhadores (as) de 
duas empresas: dia 09/08, na prestadora 
de serviços de energia elétrica Floripark, 
em Pirajá; e dia 10/08, na Moura Dube-
aux, obra Orquidário, Parque Bela Vista. 
Os atos tiveram a participação dos tra-
balhadores (as), diretores do Sintracom, 
Superintendente da SRTE Mauricio Melo, 
diretor de Saúde e Segurança Arilson 
Ferreira, diretora de Mulheres da Fetra-
com-Base Ednalva Bispo, presidenta da 
Flemacon Lucia Maia, presidenta da CTB 
Bahia Rosa Souza, Forumat, diretor do 
Sintracom e da UITBB Raimundo Brito, 
parlamentares do PCdoB, deputada fede-
ral Alice Portugal, deputada estadual Olívia 
Santana, e o vereador de Salvador Augusto 
Vasconcelos, auditor fiscal do trabalho Má-
rio Diniz, representantes da Amatra, Tri-
bunal Regional do Trabalho, dentre outros. 
A data foi conquistada na luta dos traba-
lhadores (as) da construção, instituída pela 
Lei nº 9.064/2016, de Salvador, e lembra 
o acidente de trabalho que provocou a 
morte de nove operários da construção, 
ocorrido no início da manhã do dia 9 de 

Atividade com os trabalhadores (as) da Floripark

agosto de 2011, quando um elevador a 
cabo despencou do 25º andar de um pré-
dio que estava sendo erguido pela Cons-
trutora Segura.

Encontro na SRT debate 
trabalho na construção

Em 02/09, o Sintracom-Ba 
participou do “Diálogo com a 
inspeção do trabalho: setor da 
construção”, promovido pela 
Superintendência Regional do 
Trabalho. O evento contou com 
apoio do nosso Sindicato e da en-
tidade patronal Sinduscon.

O presidente Carlos Silva par-
ticipou da abertura e o diretor 
de Saúde e Segurança, Arilson 
Ferreira, falou sobre “Proteções 
e ações coletivas pelo trabalho 
seguro”.

Sessão especial
O Dia Municipal em Memória das 

Vítimas de Acidentes de Trabalho e 
Doenças Ocupacionais também foi 
lembrado em Sessão Especial da Câ-
mara Municipal de Salvador, realizada 
em formato híbrido (pela internet), no 
dia 05/09.

A Sessão Especial foi proposta pelo 
vereador de Salvador, Augusto Vascon-
celos (PCdoB).

Na MD os trabalhadores 
(as) também participaram

Presidente Carlos Silva (primeiro 
da esquerda) na mesa de abertura
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Sintracom faz parcerias e capacita jovens
em cursos de Pedreiro (a) e Eletricista

Em 16/08, o presidente Carlos 
Silva participou da certificação dos 
formandos no curso de Pedreiro, 
do Projeto Mão na Massa, em Ala-
goinhas (comunidade de Cambo-
atá e Pindobal), e Araçás, (Olhos 
D’água e Chapada). E falou sobre 
a importância do projeto: “Emocio-
nante ver o entusiasmo dos jovens, 
homens e mulheres capacitados na 
arte de construir, com a perspecti-
va de um ter um futuro melhor e 
levar o sustento da família”.

Valmir Santos, que se autode-
fine como “professor da favela e 
da zona rural” de Alagoinhas, diz: 

“Nossa missão é ampliar na Bahia 
o projeto que começou no Rio de 
Janeiro. É uma oportunidade para 
inclusão, justiça social e fortaleci-
mento da construção civil, através 
da formação”.

Na luta por trabalho digno e me-
lhores condições de saúde e segu-
rança, o SINTRACOM-BA promo-
ve a qualificação de jovens, futuros 
trabalhadores (as) da construção, 
em parceria com os projetos Mão 
na Massa (Pedreiro) e Qualifica 
Bahia (Eletricista). Esse último, de-
senvolvido pelo governo estadual 
em Salvador, Dias D’Ávila, São Se-

Campanha salarial mobiliza 
companheiros (as) das elétricas

Está em curso a Campanha Sala-
rial 2022 / 2023 dos companheiros 
trabalhadores (as) das prestadoras de 
serviços de energia elétrica à Coelba, 
com a liderança do Sintracom-BA e da 
Fetracom-Base com sindicatos filiados.

A data base da categoria é 1º/09 e a 
mobilização começou em 23/07, com 
o Seminário de Planejamento, realiza-
do de forma presencial e híbrida.

Estamos juntos apoiando a luta dos 
companheiros (as) das elétricas!

Formatura e entrega de certificados do curso do projeto “Mão na massa”, em alagoinhas

Presidente Carlos Silva (camisa marrom) 
e os companheiros de Alagoinhas

bastião do Passé, Mata de São João, 
Itaparica e outras cidade, informa 
Vanessa Brito, coordenadora terri-
torial.

Seminário de Planejamento deu início às mobilizações


