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I Encontro Nacional dos Trabalhadores da
Construção aprova marcha a Brasília em

defesa do contrato coletivo nacional

O encontro reuniu entre os dias
9 e 11 de outubro de 2013, em
Luziânia-GO, 180 sindicatos de tra-
balhadores da indústria da cons-
trução de todo o país,  além de re-
presentantes das principais cen-
trais sindicais do país: CTB, CUT,
NCST, CGTB, UGT, Força Sindical
e Conlutas além das confedera-
ções  e federações nacionais do
setor como a CONTRICOM,
FETRACOM-BA, Conticom ,
CNTIC , Fenatracop, entre outras.

A Política de desenvolvimento do
setor da construção foi um dos te-
mas mais debatido durante o even-
to, e contou com a participação de

representantes das bancadas que
compõem a Mesa Nacional Perma-
nente para o Aperfeiçoamento das
Condições de Trabalho na Indústria da
Construção, entre eles o secretario de
Imprensa e Comunicação da
FETRACOM-BA e secretário geral da
CONTRICOM, Miraldo Vieira.

Um documento, contendo demandas
por melhores condições de trabalho e
mais dignidade  para os trabalhado-
res e trabalhadoras do setor da cons-
trução, foi aprovado  em plenário e será
encaminhado a todos os órgãos go-
vernamentais e entidades patronais,
bem como à Mesa Nacional da Cons-
trução como pauta reivindicatória.

Durante o evento, também foi
aprovado um calendário de ações,
dentre elas, uma marcha em
Brasília, no dia 21 de Maio/2014,
data que ficou estabelecida como
o  Dia Nacional de Lutas dos/as
Trabalhadores/as da Indústria da
Construção e a realização do II
Encontro Nacional de Trabalhado-
res/as da Construção: Compro-
misso com a unidade dos/as tra-
balhadores/as, durante os dias 19
e 20 de maio de 2014, no Centro
de Treinamento Educacional
(CTE) da Confederação Nacional
dos Trabalhadores da Indústria
(CNTI), em Luziânia-GO.
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FETRACOM-BA realiza IV Encontro
de Mulheres da Construção

A FETRACOM-BA por meio da Secretaria de Assuntos
da Mulher realiza, no dia 30 de novembro de 2013, em
Salvador, o IV Encontro de Mulheres da Construção.  “Re-
lações de Gênero e Trabalho no Ramo da Construção” é o
tema do encontro que deve reunir cerca de 200 mulheres
para debater as problemáticas de gênero no ramo.

Dirigentes sindicais e trabalhadoras irão construir uma
pauta de reivindicações que atenda às demandas das mu-
lheres nos canteiros de obra. “Nosso objetivo é ouvir as tra-
balhadoras e levar as principais reivindicações femininas para
a mesa de negociação de 2014”, pontua a secretária de
Assuntos da Mulher, Sônia Maria Francisca.  A atividade
contará com a participação da economista e supervisora
técnica do DIEESE na Bahia, Ana Georgina Dias.

Dia da Consciência Negra
Comemorado em 20 de

novembro, a data faz refe-
rência à morte do líder
Zumbi dos Palmares, sím-
bolo da luta pela liberdade
e valorização do povo afro-
brasileiro, e inspira a cada ano um número maior de ativi-
dades em torno de reflexões sobre questões raciais no país.

Em alusão à data, durante todo o mês de novembro são
realizadas centenas de atividades com o objetivo de am-
pliar as discussões sobre os temas raciais, visando a ex-
pansão dos direitos conquistados pela comunidade afro-
brasileira nos últimos anos.

Na construção civil, de acordo com dados da pesquisa
O perfil do Trabalhador da Construção Civil, feita pelo
DIEESE, o número de negros e negras no setor é de 83%
dos empregados com carteira assinada.

16 Dias de Ativismo pelo Fim da
Violência contra as Mulheres

A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência
contra as Mulheres foi criada em 1991, por 23 feministas
de diferentes países. Trata-se de uma mobilização educativa
e de massa, que luta pela erradicação desse tipo de vio-
lência e pela garantia dos direitos humanos das mulheres.

Atualmente, a Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim
da Violência contra as Mulheres acontece em 159 paí-
ses. No Brasil, a Campanha tem início no dia 20 de no-
vembro (Dia Nacional da Consciência Negra), com o ob-
jetivo de destacar a dupla discriminação sofrida pelas
mulheres negras.

Temos muito a comemora
neste mês de novembro. Fecha-
mos a Convenção Coletiva de
Trabalho – CCT – das elétricas,
um importante setor do ramo da
construção, que tem hoje cer-
ca de 10 mil trabalhadores e tra-
balhadoras em todo o estado.
Conquistamos reajuste salarial
de 9% para os pisos  e a tão
sonhada, suada e batalhada unificação salarial com
a capital.  Além disso, conquistamos também um re-
ajuste diferenciado para as funções de eletricista de
rede de distribuição, leiturista e cabo de turma, que
vinham tendo perdas salariais ao longo dos anos e
estavam com os salários bem próximos dos pisos.

A equiparação de salários com a capital, uma das
principais bandeiras de luta da FETRACOM-BA, é
um enorme conquista para a categoria. Dessa for-
ma, valorizamos os trabalhadores (as), evitando que
muitos migrem do interior para os grandes centros
em busca de melhores salários e melhores oportuni-
dades de trabalho. Mas o maior benefício de todos,
sem sombra de dúvidas, é a unificação da luta.  A
unificação permite que avancemos de forma linear,
conquistando mais para todos e todas.

Logramos êxito nas elétricas e já estamos nos pre-
parando para a Campanha Salarial Unificada da
Construção 2014. Estamos na fase final da elabora-
ção da pauta de reivindicações e vamos brigar na
mesa de negociação, pela nossa fatia no bolo da
desoneração da folha de pagamento do setor, que
começou a valer em 1º de novembro, e só beneficia
os empresários.

Não podia deixar de destacar o I Encontro Nacio-
nal dos Trabalhadores (as) da Construção, realizado
entre os dias 09 e 11 de outubro, em Goiás.  A ativi-
dade foi uma valorosa oportunidade de buscar o forta-
lecimento da organização e unidade dos sindicatos de
trabalhadores da construção em todo o país, para me-
lhorar as condições de vida e de trabalho.

Edson Cruz dos Santos
Presidente

Atenção homens chegou
a sua vez: Previna-se contra

o câncer de próstata.
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Após 7 rodadas de negociação, os
cerca de 10 mil trabalhadores (as) das
prestadoras de serviços às concessi-
onárias de energia elétrica (Coelba) de
todo o estado, venceram mais uma ba-
talha e conquistaram reajuste salarial
de 8% em setembro e mais 1% em
março/2014 para os pisos. E, para os
trabalhadores (as) do interior do esta-
do, motivos não faltam para comemo-
rar, o maior deles, a unificação dos
salários do interior com os da capital.

Atenta aos pedidos dos trabalhadores
(as), a FETRACOM-BA, representando
os 14 sindicatos que tem e em suas ba-
ses os trabalhadores da elétrica, discu-
tiu e conquistou na mesa de negocia-
ção um reajuste diferenciado para as fun-

Campanha Salarial da Elétrica 2013/2014
Setor conquista 9% de reajuste salarial para os pisos e equipara salários com a capital

Os dirigentes da FETRACOM-BA, Miraldo Vieira e Raimundo
Brito, foram reeleitos, secretário geral e conselheiro fiscal, res-
pectivamente, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria da Construção e do Mobiliário, Contricom.

A eleição foi realizada no dia 24/10, em Brasília, e contou com
o voto de representantes das 14 Federações filiadas à Contricom,
dentre elas as do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, as
mais novas Federações filiadas, fruto das importantes renova-
ções firmadas na eleição.

A eleição contou ainda com o valioso voto de Valdemir Souza,
representante da FETRACOM- BA no Conselho de Represen-
tantes da Contricom.

Além de Miraldo Vieira, foram reconduzidos aos cargos de pre-
sidente e secretário de finanças, Francisco Chagas Costa
(Mazinho) e Aroldo Pinto Garcia da Silva, respectivamente. A
posse dos eleitos para o mandato de 2013/2017 será realizada
no dia 28/11, no San Marco Hotel, em Brasília.

“A FETRACOM-BA deseja que este próximo mandato seja mar-
cado por muita luta e defesa intransigente dos interesses dos traba-
lhadores da construção e do mobiliário”, congratula Miraldo Vieira.

ções de cabo de turma (9,19%),  eletri-
cista de rede de distribuição (9,39%) e
leiturista (8,99%), todos baseados nos
salários de setembro de 2012. “Ouvía-
mos constantemente pedidos de au-
mento de salários de trabalhadores (as)
que não se sentiam valorizados pelas
atividades que exerciam, pois, desen-
volviam funções complexas que exigi-
am muita responsabilidade”, pontua o
presidente da FETRACOM-BA, Edson
Cruz dos Santos.

Além do reajuste salarial, a catego-
ria conquistou  o  aumento do vale re-
feição ou ticket alimentação de R$
11,00 para R$ 13,00, nas cidades de
Salvador e Feira de Santana, e nas
demais cidades do interior de R$11,90,

tendo a equiparação com os valores
praticados na capital em setembro/
2014. Nas empresas onde o trabalho é
realizado em zona rural, o café da ma-
nhã também terá reajuste, passando
dos atuais R$ 43,00 para R$ 50,00
mensal, ou ainda a oferta do café.

Dirigentes da FETRACOM-BA
são reeleitos para a

nova diretoria da Contricom

Eleições
SINDLADRILHOS
Nos dias 21 e 22

de novembro os tra-
balhadores e trabalhadoras dos ramos de ar-
tefatos de cimento, mármore, granito, cerâmi-
ca e olaria irão eleger em 14 municípios da
base territorial do Sindicato dos Trabalhado-
res na Indústria de Ladrilhos Hidráulicos, Pro-
dutos de Cimento Armado, Olaria e Cerâmica
para Construção da Cidade de Salvador –
SINDLADRILHOS.

Este ano, a eleição traz um fato inédito: duas
mulheres integram a chapa que disputa a elei-
ção  do SINDLADRILHOS. A FETRACOM/BA
coordena as eleições através dos diretores
Miraldo Vieira e Raimundo Brito.

SIND’RIO
A eleição do Sindicato dos Trabalhadores na

Indústria da Construção e da Madeira no Vale
do Rio de Contas – SIND‘RiO será realizada
no dia 24 de novembro. O pleito, que será co-
ordenado pela FETRACOM/BA através do se-
cretário geral José Nivalto Lima, será disputa-
do com chapa única.

SINTICESB
No extremo sul, a eleição acontecerá no dia

28 de novembro, também com pleito eleitoral
disputado com chapa única. A eleição contará
com o apoio, integrando a coordenação do plei-
to, o presidente da FETRACOM-BA, Edson
Cruz dos Santos.
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I Encontro Nacional da Construção: um
passo importante na luta pelo contrato nacional

Miraldo Vieira*

Cerca de 400 delegados da capi-
tal e interior par ticiparam do 6º
Congresso do SINTRACOM-BA, re-
alizado nos dias 25/26 e 27/10, no
Hotel Sol Barra, em Salvador.

A FETRACOM-BA e representan-
tes dos seus 19 sindicatos filiados
estiveram presentes no evento, que
além de fazer um balanço das ações
do sindicato, ainda apresentou inter-
venções sobre saúde no trabalho, a
mulher na construção e também so-
bre racismo e igualdade racial.

No domingo, os trabalhadores de-
liberam sobre reforma estatutária e

SINTRACOM-BA realiza 6º Congresso
dos Trabalhadores da Construção

definiram um plano de ação, com
estratégias para as mobilizações e a
Campanha Salarial dos trabalhado-
res (as) da construção, cuja data

base é 1º. de janeiro. Na ocasião,
os delegados e delegadas deram
cartão vermelho ao PL 4.330, sobre
a terceirização.

A ideia do encontro foi construída
a partir da necessidade dos repre-
sentantes da classe trabalhadora,
na Mesa Nacional da Construção,
terem em mãos um documento de
consenso, para apresentar aos
patrões e ao governo, em busca de
melhores condições de trabalho e
melhores condições de vida para
os trabalhadores e trabalhadoras
do setor da construção.

Os 240 delegados, representan-
do 180 sindicatos de todos os es-
tados da federação, reafirmaram a
importância do espaço de negoci-
ação tripartite e reconheceram
como importante, também, ter um
instrumento que busque melhores
condições e relações de trabalho
no setor da Construção.

A atitude do governo em promo-
ver a desoneração da folha de pa-
gamento, à revelia da Mesa Naci-
onal da construção, não agradou
a nossa bancada, que inclusive já
havia se posicionado de forma di-
vergente à implantação de qual-
quer medida referente ao setor,
sem que esta fosse objeto de dis-

cussões no âmbito da Mesa.
Reafirmamos que esse tipo de ati-

tude não contribui para o avanço das
negociações entre as partes, e muito
menos ajuda no enfrentamento e na
busca de soluções para os graves pro-
blemas que assolam os trabalhado-
res da indústria da construção.

Reconhecemos a necessidade de
medidas que estimulem o crescimen-
to do setor, mas estas inciativas não
podem ser apenas no sentido de re-
duzir custos.  Devem ser condiciona-
das às garantias de manutenção e
ampliação do emprego, formalização
do trabalho, qualificação dos trabalha-
dores, entre outras.

As confederações (CONTRICOM,
CONTICOM, CNTIC e FENATRACOP),
juntas com centrais sindicais (CTB, CUT,
UGT, Nova Central, Força Sindical,
CGTB e Conlutas) deram um importan-
te passo na luta pelo Contrato Coletivo
Nacional da Construção, juntas constru-
íram um documento de consenso, que
servirá de parâmetro para nossas lutas.
Podemos dizer que hoje temos propos-
tas unitárias do setor da construção,
onde destacam-se:

A realização do II Encontro Na-
cional de Trabalhadores/as da
Construção em maio de 2014;  a
unificação da Data-base e defini-
ção de um Piso Mínimo Nacional
da Construção no valor de R$
1.300,00; estabelecimento de um
Contrato Coletivo Nacional;
banimento do Amianto em todos os
empreendimentos da construção;
apoio ao projeto de aposentadoria
especial para os trabalhadores da
construção; adoção de medidas de
combate à rotatividade no setor da
Construção; reivindicar ao gover-
no reserva de casas do programa
Minha Casa, Minha Vida, para os
trabalhadores da construção “Casa
Para Quem Constrói);

Agora é arregaçar as mangas,
apresentar nossa pauta aos patrões
e ao governo e partir para a luta.

* Miraldo Vieira da Silva e secretário geral
da CONTRICOM, secretário de Imprensa e

Comunicação da FETRACOM/BA e membro da
Coordenação do 1º Encontro Nacional

dos Trabalhadores da Construção.


