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Assembleias aprovam reajuste de 8,83% em duas parcelas
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A luta foi difícil, mas com firmeza 
nas reuniões de negociação e mobi-
lização da categoria nas empresas, o 
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-
-BaSe fecharam a Campanha Salarial 
das elétricas com a vitória dos traba-
lhadores (as).

Nas assembleias realizadas nas 
empresas os trabalhadores (as) apro-
varam por unanimidade o reajuste de 
8,83% em duas parcelas: 4,42% a par-
tir de 1º/11/2022, sobre os salários de 
abril/2022; e 8,83% em 1º/02/2023, 
sobre salários de abril/2022.

O 2º Termo Aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho 2021 / 2023 foi 
assinado no dia 25/11/2022 pelo Sin-
dicato e Federação, representando os 
trabalhadores (as), e pela entidade pa-
tronal Sinduscon. Foram mantidas as 
demais cláusulas da CCT em vigor.

Confira a tabela com os novos Pi-
sos Salariais. Aos demais trabalhado-
res (as) foram aplicados os reajustes: 
4,42% retroativo a 1º/11/2022, sobre 
os salários de abril/2022; e a segunda 
parcela de 8,83% em 1º/02/2023, so-
bre os salários de abril/2022.

Foram reajustados também: Vale 
refeição; Café da manhã; Cesta Básica 
comum; Cesta Básica Especial; e Auxí-
lio Filho Excepcional. E os pagamentos 
dos Abonos serão realizados nas folhas 
de competência novembro/2022. Veja 
tabelas da página 2.

SINTRACOM-BA elegeu nova Diretoria

Em eleição realizada nos dias 24 
e 25/11, o SINTRACOM-BA elegeu 
nova diretoria. Foi vitoriosa a chapa 
única “Experiência e Luta Classista”, 
com 98% dos votos válidos. A votação 

(71) 3496-6201

Mais uma vez, o SINTRACOM-BA 
e FETRACOM-BaSe junto com os 
trabalhadores (as) conquistaram um 

percentual que poucas categorias têm 
conseguido. A vitória é nossa! Valeu a 
luta! Quem luta, conquista!

reconduz à presidência o companhei-
ro das elétricas, Carlos Silva de Jesus, 
que estará na direção junto com de-
mais companheiros e companheiras, 
na gestão de 28/12/2022 a 27/12/2026.

EDIÇÃO ELÉTRICAS
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Confira nas tabelas os valores de outros
benefícios econômicos e dos abonos

22º Campeonato: 
BRF é campeã!

Foi uma festa eletrizante a grande final do 
22° Campeonato de Futebol do SINTRACOM-
-BA, que aconteceu no dia 04/12, no campo 
do Clube do SESI, em Simões Filho. A equi-
pe BRF é a grande campeã, venceu por 2X0 
a equipe Holtz, que ficou em segundo lugar.

O vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB) 
entregou o troféu à equipe campeã BRF e o 
presidente, Carlos Silva, entregou o troféu à 
vice-campeã equipe Holtz. Logo após, teve 
confraternização com os trabalhadores (as) e 
seus familiares, no clube do SESI.

O 22° Campeonato de Futebol do SIN-
TRACOM-BA começou no dia 25/09 e teve 
a participação de 16 equipes. Em 31 jogos 
foram marcados 31 gols, uma média de 2,84 
gols por partida. O artilheiro da competição, 
Deivide Cruz, foi responsável por 10% dos 
gols do Campeonato: marcou oito gols, 53% 
dos gols da Holtz. A equipe com o ataque mais 
poderoso, marcou 15 gols, 17% dos gols do 
Campeonato.

E a melhor defesa foi a da equipe campeã, 
a BRF, que em toda a competição foi vaza-
da somente por um único gol. A final do 22° 
Campeonato do SINTRACOM-BA teve o me-
lhor ataque contra a melhor defesa.

A Diretoria do SINTRACOM-BA, com o 
presidente Carlos Silva e a Comissão de Es-
portes agradecem a todos (as) que participa-
ram: trabalhadores (as) e seus familiares, atle-
tas e equipes, técnicos, juízes, bandeirinhas, 
pessoal da organização do SESI e do SINTRA-
COM-BA, apoio da Sudesb, Federação Baiana 
de Desporto de Participação e entidade patro-
nal Sinduscon.

Na foto ao lado, a festa da final com as 
equipes Holtz e BRF.


