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Agora é hora de mobilizar os trabalha-
dores (as) nas empresas, para garantirmos 
um bom reajuste e manter as conquistas. 
Já tivemos três reuniões e a negociação 
prossegue, com o Sintracom-BA e a Fetra-
com-Base em defesa dos direitos da cate-
goria e a entidade patronal Sinduscon.

Na pauta aprovada no Seminário de 
Planejamento da Campanha Salarial 2022 
/ 2023 reivindicamos 15% de reajuste sa-
larial. Mas, até agora, os patrões não de-
ram uma resposta. Como sempre, apenas 
lamentações, quando todos nós sabemos 
que o setor de energia elétrica é um dos 
mais lucrativos.

Vale lembrar: o economista do Diee-
se, Gustavo Palmeira, disse no Seminário: 
“Em 2021, a margem bruta de lucro da 
Coelba atingiu R$ 4,8 bilhões, um aumen-
to de 32% em relação a 2020; no primeiro 
trimestre de 2022, aumentou 43% e o lu-
cro líquido cresceu 54%”. Isso é fruto de 

nosso trabalho!
Enquanto isso, o povo tem que pagar, 

neste ano, um reajuste médio de 21,13% 
na energia elétrica, quase o dobro da infla-
ção de um ano. E é castigado com preços 
absurdos de alimentos, gás, gasolina, alu-
guel, remédios etc. Tá tudo caro!

Por isso, é importante que os traba-

Viva o Dia do
Eletricista: 17/10
feriado da categoria!

Dia 17/10 comemoramos o Dia do Eletricis-
ta, feriado da categoria determinado na Cláusula 
52ª da CCT – Convenção Coletiva do Trabalho. 
É mais uma conquista da luta do nosso Sindicato 
Sintracom-BA, junto com os trabalhadores (as).

Neste ano a data cai numa segunda-feira e 
nesse dia não há trabalho normal, com exceção 
para os que trabalham em turnos ininterruptos. 
Fique de olho: se o patrão não cumprir, denun-
cie ao Sintracom-BA: (71) 3496-6238.

lhadores (as) participem das atividades da 
Campanha Salarial, juntos com o Sintra-
com-BA e a Fetracom-Base. Vamos forta-
lecer a luta para garantir um bom reajuste 
e melhorias. E também participar das mo-
bilizações da classe trabalhadora, para re-
tomar os direitos retirados pelos governos 
Temer e Bolsonaro. Quem luta, conquista!

Trabalhadores da B&Q pedem so-
corro e Sintracom-BA denuncia à 
SRT: alojamentos em péssimas con-
dições, Ribeira do Pombal. Pág. 2.
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Alojamentos em péssimas condições 
na B&Q em Ribeira do Pombal

Os trabalhadores (as) pediram 
socorro e o Sintracom-BA encami-
nhou a denúncia à Superintendên-
cia Regional do Trabalho – SRT-BA, 
para fiscalizar os alojamentos da 
empresa B&Q, prestadora de ser-
viços de energia elétrica à Coelba, 
em Ribeira do Pombal.

Os imóveis estão em péssimo 
estado, os trabalhadores têm que 
dormir no chão, em colchões colo-
cados sobre paletes ou pendurados 
em redes, não tem armários para 
guardar as roupas, pertences e ali-
mentos.

Não há as mínimas condições de 
higiene. Os trabalhadores ficam ex-
postos a doenças e contaminações, 
em duas casas tomadas pelo mofo, 
uma delas praticamente em ruínas, 

com muitos ratos, mosquitos e ba-
ratas. Um horror!

Veja no site do 
Sintracom-BA 
informações 

sobre onde fazer 
a mamografia 

gratuita. 
Cuide-se!

A diretoria do Sintracom-BA exi-
ge uma fiscalização urgente da SR-
T-BA nos alojamentos da B&Q na 
região de Ribeira do Pombal. Não 
é possível que os trabalhadores (as) 
sejam submetidos a esse estado de 
degradação, sem condições digna 
de habitabilidade.

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria na Construção e da Madeira no Estado da Bahia - SINTRACOM/BA. CNPJ 15.245.178/0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES

O SINTRACOM/BA, estabelecido na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 18, Barroquinha, Salvador/Ba, CEP 40.024-110, por seu representante legal e em conformidade com as disposições do seu estatuto 
convoca todos os associados em dia com suas obrigações sindicais e estatutárias para participarem da eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, para o mandato 28/12/2022 
á 27/12/2026, dentro da base territorial desta. A eleição ocorrerá nos dias 24 e 25  de novembro de 2022, no horário das 06 às 17hs,  havendo urna fixa na sede do Sindicato e, também na Sub-sede de 
Alagoinhas situada na Rua Dr. João Dantas, 770, no bairro de Santa Terezinha, e urnas itinerantes com roteiros aos locais de trabalho dos associados, na capital e no interior do Estado, a ser estabelecido 
e divulgado pela Comissão Eleitoral, que poderá ainda, designar urnas itinerantes especificas para coletar votos dentro do roteiro designado para outra urna. Não havendo quórum, será realizada nova 
eleição em segundo escrutínio nos dias 15 e 16/12/2022, com as mesmas chapas concorrentes. O prazo para inscrição de chapas será de 05 (cinco) dias a contar da publicação do presente edital, que deverá 
ser protocolada na secretaria geral localizada na sede do sindicato no horário das 08 às 12hs e das 14 às 17hs, de segunda a sexta-feira. A chapa que requerer inscrição deverá indicar um nome para a 
composição da Comissão Eleitoral, que será instalada imediatamente após o prazo de inscrição de chapas, na forma do art. 58 do Estatuto do Sindicato. Os prazos do processo eleitoral serão contados 
conforme regra estatutária, sendo publicados os respectivos atos eleitorais mediante afixação no mural destinado à Comissão Eleitoral. Salvador, 15 de outubro de 2022. Carlos Silva de Jesus – Presidente.


