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No dia 24/02 o auditório do Sin-
dicato ficou lotado com a presen-
ça maciça dos trabalhadores (as), 
que atenderam ao chamado do 
Sintracom-BA e da Fetracom-BA-
SE, e participaram da assembleia 
geral decisiva da Campanha Salarial 
2023: aprovaram por maioria o re-
ajuste salarial de 5,93%.

O presidente Carlos Silva fez a 
abertura e convidou para a mesa 
o presidente da Fetracom-BASE 
Edson Cruz, a presidente da Fle-
macon Lúcia Maia e Jerônimo Silva, 
representante da deputada estadu-
al Olívia Santana (PCdoB).

Após apresentação da propos-
ta, os trabalhadores (as) presentes 
votaram e aprovaram por maioria 
o reajuste de 5,93%, sobre os sa-

(71) 3496-6201

lários de junho/2022, a partir de 
1°/02/2023.

O reajuste será pago numa úni-
ca parcela, na folha de competên-
cia fevereiro (também será pago o 
abono, referente a janeiro).

A cesta básica passa a valer R$ 
204,43, retroativo a 1°/02, para 
quem ganha até R$ 3.783,80. E só 
poderá ser paga com cartão ali-
mentação. Uma conquista da luta!

O valor da alimentação é R$ 
20,49; auxílio para filho excepcio-
nal é R$ 524,22; e o limite para a 
concessão do aviso prévio não-tra-
balhado é R$ 3.783,80. Retroativos 
a 1°/02.

O reajuste para os demais tra-
balhadores (as) é 5,93%, sobre os 
salários de junho/2022, para quem 

ganha até R$ 3.783,80. Para salários 
acima de R$ 3.783,80 será adicio-
nado o valor de R$ 224,38.

A vigência da CCT é de dois anos, 
de 1°/01/2023 até 31/12/2024. Fo-
ram mantidas as demais cláusulas 
da CCT anterior e a data base con-
tinua em 1° de janeiro.

Como as assembleias ocorre-
ram já no final de fevereiro, as em-
presas que não conseguirem atuali-
zar a tempo a folha de pagamento 
com inclusão do reajuste, poderão 
fazer uma folha complementar até 
o dia de pagamento da quinzena.

Confira as tabelas com os no-
vos pisos salariais e os valores 
do abono, na página 2.

Assembleia aprovou reajuste de 5,93% e Cesta Básica agora só no Cartão

Viva o Dia do Trabalhador (a) 
da Construção Civil. Participe!

Trabalhadores (as) aprovaram o reajuste por maioria

O Dia do Trabalhador (a) da 
Construção Civil, 19 de março, 
neste ano cai num domingo. Para 
marcar a data, o Sintracom-BA 
convida os trabalhadores (as) para 
comemorar no dia 18/03 (sábado), 
às 9 horas, na sede do Sindicato, na 

Barroquinha.
Vai ter palestra sobre conjuntura 

e sorteios de brindes. Participe!
Vale lembrar: quando a data cai 

em dia útil, é feriado garantido em 
nossa CCT. Uma conquista de nos-
sa luta!
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Veja nas tabelas como fica seu salário


