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Categoria avança e conquista reajuste de 8%
A Campanha Salarial 2014/2015 dos

trabalhadores (as) das prestadoras de
serviços às concessionárias de ener-
gia elétrica terminou com saldo positi-
vo. Com data base em 1º de setembro,
as negociações com as prestadoras
iniciaram já em agosto de 2014.

Ao todo foram 07 rodadas de ne-
gociações, sendo uma mediada pela
Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego (SRTE), que re-
sultou em avanço de conquistas,
com destaque para:  Reajuste sala-
rial de 8% para toda categoria;
tíquete refeição de R$14,04; cesta
básica de R$ 127,00 para os
trabalhadores(as) sem faltas e ates-
tados e R$ 67,91 para os que tem

até dois atestados médicos ou 2 fal-
tas; adicional de periculosidade de
30% para os eletricistas em rede
energizada e para os eletricistas de
Rede de Distribuição, que traba-
lhem em linha viva, além dos 30%
de periculosidade, terão mais um
acréscimo de 20% ao salário.

A CCT foi fechada no dia 30/09 e
abrange os trabalhadores e trabalha-
doras da elétrica da base do
SINTRACOM-BA e das cidades de
JUAZEIRO,  SANTO ANTONIO DE
JESUS, FEIRA DE SANTANA,
SERRINHA, CANAVIEIRAS, SANTO
AMARO, IPIAÚ ITABUNA, ILHÉUS,
EUNÁPOLIS, VITÓRIA DA CONQUIS-
TA, GUANAMBI E BARREIRAS.

Equiparação
E a partir de 2015 os salários dos

eletricistas dos prestadores de serviço
da Coelba serão equiparados com os
salários da construção civil. Vitória tam-
bém para os leituristas, que em 2016
terão os salários equiparados com os
da Embasa. “A equiparação salarial é
uma grande conquista dos prestadores
de serviços à Coleba. A FETRACOM-
BA cumpre o seu compromisso de con-
quistar e igualar os salários, valorizan-
do os profissionais de toda a cadeia
produtiva do ramo da construção”, ce-
lebra Edson Cruz dos Santos, presi-
dente da FETRACOM-BA.

Confira abaixo a tabela com os salári-
os aplicados a partir de setembro/2014.

FUNÇÕES SETEMBRO/2014
SALÁRIO MÊS - R$

Ajudante Comum ........................................................................................................................................ 817,74
Almoxarife ................................................................................................................................................ 1.258,62
Atendente Comercial .................................................................................................................................. 850,50
Aux. de Eletricista ....................................................................................................................................... 832,88
Aux. de Montador ....................................................................................................................................... 832,88
Blaster ..................................................................................................................................................... 1.258,62
Cabo de Turma ........................................................................................................................................ 1.359,84
Cadastrador/Agente de Negócio ................................................................................................................ 832,88
Eletricista de Ligação e Corte ................................................................................................................. 1.258,62
Eletricista de Linha Viva .......................................................................................................................... 1.547,64
Eletricista de Rede e Distribuição ........................................................................................................... 1.290,24
Eletrotécnico ............................................................................................................................................ 1.547,64
Leiturista ..................................................................................................................................................... 860,00
Montador de Linha e Distribuição de rede .............................................................................................. 1.258,62
Podador ...................................................................................................................................................... 989,79
Técnico Agrícola ...................................................................................................................................... 1.547,64
Técnico de Segurança ............................................................................................................................ 1.547,64
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Companheiros e Companheiras,
O mês de outubro foi real-

mente muito importante. No úl-
timo dia 26/09 fomos às urnas
e decidimos o futuro do nosso
país. A nação brasileira optou
por um projeto capaz de avan-
çar em mudanças, como já tem
feito nos últimos 12 anos.

Decidimos por um governo
que valoriza a classe trabalha-
dora e que vai alavancar a cri-
ação de novas vagas de emprego em toda a cadeia
produtiva da construção civil, com as obras dos pro-
gramas Minha Casa, Minha Vida, que continuarão sen-
do bandeiras prioritárias desse governo, que terão um
investimento de quase R$ 65 bilhões – R$ 1,7  bilhão a
mais que em  2014. Isto significa um crescimento de
2,7% em relação a 2014.

Outubro também foi mês de eleições em 03 dos 19
sindicatos filiados à FETRACOM-BA nas cidades de
Guanambi, Itabuna para o quadriênio de 2014-2018 e
Serrinha para o triênio de 2014-2017. Com pleitos dis-
putados em chapa única, a categoria reelegeu com-
panheiros e companheiras comprometidos com a luta
dos trabalhadores e trabalhadoras da construção.

Em outubro a FETRACOM-BA abraçou mais uma
vez a campanha mundial Outubro Rosa, e convocou
as mulheres trabalhadoras da construção a realiza-
rem o autoexame para a prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de mama, que mata milhares de mu-
lheres todos os anos. E em novembro convocamos os
trabalhadores da construção a deixarem de lado o pre-
conceito e procurar um médico para fazer o exame de
próstata, para prevenir o câncer deste órgão.

Fechada em setembro, a Campanha Salarial da Elé-
trica 2014/2015 também merece destaque. Fechamos
mais uma CCT com reajuste salarial de 8% e muitas
conquistas. Foram 7 rodadas de negociações, muita
luta, perseverança, jogo de cintura e postura firme,
para que conseguíssemos fechar a convenção no mês
da data base da categoria: 1º/09.

Ainda falando em campanhas salariais, já foram re-
alizadas assembleias em Salvador e interior do esta-
do para aprovar a pauta de reivindicações da Campa-
nha Salarial da Construção, Artefatos de Cimento e
Mármores e Granito. Agora é esperar o combate! Va-
mos com tudo pressionando os patrões para que re-
conheça e valorize a nossa mão de obra, dando à
categoria reajustes salariais dignos e avanço em con-
quistas sociais.

Quem luta, conquista!
Boa leitura.

Edson Cruz dos Santos
Presidente

Outubro Rosa: prevenir ainda
é o melhor remédio

Teve início no dia 1º/10 em todo o mundo a campanha
Outubro Rosa, que tem como objetivo alertar a população
sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer de
mama, doença que mais mata mulheres no mundo.

No Brasil, de acordo com as estimativas do Instituto Naci-
onal do Câncer - INCA, em 2014 serão registrados aproxi-
madamente 57 mil novos casos de câncer de mama. Previ-
na-se, pois ainda é o melhor remédio.

Novembro Roxo: a FETRACOM-BA
no combate ao câncer de próstata

Depois do outubro rosa, a FETRACOM-BA apoia o  NO-
VEMBRO ROXO, mês de prevenção aos cânceres de pênis e
próstata. A lei 12.952/2014 que estabelece o novembro roxo,
foi sancionada pelo governador Wagner e publicada no Diário
Oficial da Bahia do dia 15/02/14. A Bahia  foi o primeiro esta-
do no Brasil a aprovar uma lei com esse objetivo.

São cerca de 70 mil casos por ano no Brasil e o país pos-
sui um dos maiores índices de câncer de pênis do mundo.
Só no Nordeste, são estimados 12.930 novos pacientes.
Podemos evitar milhares de mortes através da
conscientização da população sobre o problema. Portanto,
trabalhador da construção com mais de 45anos, deixe o pre-
conceito de lado e procure um médico e cuide-se!  Prevenir
ainda é o melhor remédio.

Secretária da Mulher da FETRACOM-BA
participa de Congresso do SINDMAR
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A secretária da Mulher da FETRACOM-BA, Sônia Maria
da Silva participou entre os dias 25 e 27 de julho, em
Mongaguá-SP, do 10º Congresso do Sindicato dos Oficiais
Marceneiros de São Paulo. Além da secretária da Mulher,
também estiveram presentes representando a FETRACOM-
BA, a vice presidente Ednalva Bispo e a secretaria de As-
suntos Internacionais e presidente da Flemacon, Lúcia Maia.

Na ocasião, os 195 delegados e delegadas trocaram expe-
riências e compartilharam vivências nas áreas política, eco-
nômica e social. A delegação feminina baiana ainda contri-
buiu para a criação de uma secretaria especifica do SINDIMAR
para tratar as questões da mulher trabalhadora do ramo de
móveis e sobre as questões de raça e etnia.
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Seminários discutem Saúde e
Segurança no setor das Elétricas

A FETRACOM-BA realizou nos me-
ses de julho e agosto três seminários
sobre saúde e segurança no setor das
elétricas, nas cidades de Feira de
Santana (26/07), Itabuna (1º/08) e Bom
Jesus da Lapa (09/08).

Destinado a cipistas, mestres de obras
e profissionais de segurança do traba-
lho do ramo elétrico da construção, os
seminários reuniram cerca de 200 tra-
balhadores e trabalhadoras que discuti-

Em parceria com a FETRACOM-BA,
a CONTRICOM realizou em Salvador,
nos dias 10 e 11 de setembro mais uma
reunião de sua diretoria. Além de mem-
bros efetivos e suplentes, a reunião con-
tou com a presença do presidente da
FETRACOM-BA, Edson Cruz dos San-
tos  e de dirigentes dos sindicatos
filiados à Federação,  da presidente da
FLEMACON, Lúcia Costa Maia,  da
supervisora Técnica Regional do
DIEESE, Ana Georgina Dias e do se-
cretário de Relações Internacionais da
CTB, José Divanilton Pereira.

Na abertura do evento, na manhã do
dia 10/09, o presidente da
CONTRICOM, Francisco Chagas Cos-
ta (Mazinho) ressaltou a importância de
realizar o evento na Bahia e agradeceu
a receptividade dos baianos. “A Bahia
tem um papel fundamental na luta dos
trabalhadores e trabalhadoras da cons-
trução e mobiliário, e realizar a reunião
da CONTRICOM aqui é reconhecer
esse esforço coletivo”, ressaltou.

O presidente da FETRACOM-BA Edson
Cruz dos Santos destacou a iniciativa da
CONTRICOM de escolher Salvador para
sediar a reunião. “ Estamos muito felizes
de receber a reunião da CONTRICOM em
nossa cidade e acredito que daqui sairão
discussões valiosas que contribuirão de
forma ímpar para o ramo da construção e

Contricom reuniu diretoria em Salvador

ram melhorias nas condições de saúde
e segurança nas empresas, as Normas
Regulamen-tadoras 10 e 18 e as impli-
cações jurídicas quando em casos de
acidentes e doenças do trabalho.

Além de assuntos relacionados à saú-
de do trabalhador (a), os presentes ain-
da contribuíram para a elaboração da
pauta de reivindicações da categoria,
que tem data base em 1º de setembro
e fechada no dia 30/09.

mobiliário, não só da Bahia, mas de todo
o Brasil”, pontuou.

Após a aber tura do evento a
supervisora Técnica Regional do
DIEESE, Ana Georgina Dias proferiu a
palestra “Perspectiva do setor da cons-
trução para o ano de 2015”, traçando
um panorama do cenário político/eco-
nômico, bem como as políticas de go-
verno que podem manter o setor aque-
cido em 2015. “A expectativa é que em
2015  o setor cresça 1%, tendo como
principais propulsores o PAC e o Minha
Casa, Minha Vida, com investimentos
estimados em R$ 65 bilhões – R$ 1,7
bilhão a mais que em  2014”, detalhou.

Na sequência, os presentes acompa-
nharam a explanação do companheiro
Jorge Moraes, secretário interino de
Educação da CONTRICOM sobre a
Representação da CONTRICOM no
CPN – Comitê Permanente Nacional
sobre Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da Construção,
onde a FETRACOM-BA também está
representada por seu secretário geral,
Jose Nivalto Lima.

José Divanilton Pereira, secretário de
Relações Internacionais da CTB falou
sobre a conjuntura nacional e internacio-
nal e disse ainda que “ o movimento so-
cial está atento aos acontecimentos do
grande debate das questões nacionais”,

elogiando a iniciativa da CONTRICOM de
convocar os dirigentes sindicais do ramo
para discutir conjuntura.

Ele destacou o posicionamento do
Brasil nos últimos 12 anos como prota-
gonista político mundial  e a importân-
cia das políticas públicas de governo
para fortalecer a indústria e valorizar os
trabalhadores e trabalhadoras. “ A polí-
tica de valorização do salário mínimo e
uma das menores taxas de desempre-
go da história são resultantes de uma
assertiva governamental. Soma-se a
essa rede de proteção social os gran-
des investimentos em infraestrutura e
os destinos da renda proveniente do
pré-sal”, pontuou.

Na segunda parte do evento, ainda
no dia 10/09 a FETRACOM-BA abriu
os trabalhos com a apresentação das
ações desenvolvidas pela entidade em
todo o estado, com destaque para a
Campanha Salarial Unificada 2014,
Seminários sobre Saúde e Segurança,
o IV Encontro de Mulheres Trabalhado-
ra da Construção, a Campanha de
Apoio à Libertação dos Cinco Presos
Cubanos, bem como nossas participa-
ções em diversos eventos e ações de-
senvolvidas no estado.

O segundo dia do evento foi reserva-
do às discussões administrativas da
CONTRICOM.
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José Nivalto
* Secretário Geral da FETRACOM,
membro do CPN e do Comitê de
Combate à Informalidade.

A informalidade de degradação social

Espaço em branco

A informalidade no trabalho é um dos principais entraves
para o desenvolvimento do país. Atualmente, milhões de
trabalhadores (as) assalariados (as) e autônomos (as) en-
frentam os problemas resultantes dessa condição, entre eles,
a exclusão do sistema de proteção social.

À frente deste grave problema, o DIEESE vem realizando
oficinas de Diálogo Social de Combate à Informalidade

no Setor da Construção Civil, que  culminou na criação do Comitê de
Combate à Informalidade na Região Metropolitana de Salvador, uma experi-
ência piloto composta por três Centrais Sindicais que representam os traba-
lhadores (as):  CTB, CUT e Força Sindical, além do sindicatos patronais
SINDUSCON e SINICON, entidades governamentais: SRTE, FUNDACENTRO,
MPT, INSS, MPS e RECEITA FEDERAL.

Algumas propostas para combater a informalidade já foram sugeridas e
documentadas no dia 25/09 e também foram formalizados os nomes dos
representantes das entidades que compõem o Comitê, além da criação do
Regimento Interno de Trabalho do Comitê. Para ajudar na formulação desse
documento, foi tomado como base o Perfil do Trabalhador (a) da Construção
na Bahia, feita pelo DIEESE em parceira com a FETRACOM-BA.

Com base nos censos demográficos do IBGE dos anos de 2000 e 2010,
dados dessa pesquisa revelam que no estado da Bahia, a evolução da ocupa-
ção na construção civil, na última década, apresentou comportamento seme-
lhante ao do país, com aumentos mais expressivos entre os assalariados com
carteira de trabalho assinada (105,2%) e os conta própria (47,4%). Os “sem
carteira” cresceram 11,0%. Com esse crescimento, o contingente de trabalha-
dores, em 2010, atingiu 443 mil no Estado, sendo aproximadamente 165 mil
com carteira de trabalho assinada e o restante na informalidade.

A representatividade desse segmento, no total da ocupação do setor na
Bahia, passou de 26,4%, em 2000, para 37,2%, em 2010, o que possibilita
afirmar que houve um aumento no grau de formalização no setor. É curioso
observar que essas proporções são idênticas às verificadas no Brasil, nos
mesmos anos (26,4% e 36,6%, respectivamente).

Combater a informalidade é pensar num pais mais igual e  numa sociedade
mais justa, menos explorada, com menos precarização e sem concorrência
desleal. Para que cheguemos a esse patamar é preciso que haja envolvimento
e comprometimento de todos e todas por um país que possa investir mais em
educação, na saúde, no desenvolvimento econômico, na geração de empre-
gos, entre outras necessidades. Tudo isso irá contribuir para que o Brasil se
torne um país de fato sem degradação social.

Eleições: sindicatos
elegem nova diretoria

Campanhas salariais a todo vapor!

Os sindicatos filiados à FETRACOM-
BA de Guanambi, Itabuna e Serrinha
realizaram eleições em outubro para a
escolha da nova diretoria.

Em Guanambi-BA e região, nos dias
1º e 02/10 a chapa Continuidade e Re-
novação Classista, encabeçada pela
secretária adjunta da FETRACOM e
candidata a reeleição como presidenta,
Maria Cecília Ferreira, foi reeleita para
administrar o SINTRACOM-SUDOES-
TE por mais 4 anos (2014-2018). A pos-
se será no dia 02/12.

Em Itabuna-BA, a chapa Classistas
Unidos para Avançar foi eleita com
601 votos e reconduziu o companheiro
Joílson Santos de Souza a presidente
do SINTRACOM-ITABUNA. A eleição
ocorreu no dia 09/10. A chapa contou
ainda com o presidente da
FETRACOM/BA, o companheiro Edson
Cruz dos Santos, que foi eleito secre-
tário de Finanças. A posse da nova di-
retoria, para o mandato entre 2014/
2018 está marcada para o dia 13/12.

Em Serrinha, no dia 20/10, a chapa
Renovar e Lutar para Vencer, lidera-
da pelo companheiro Arnaldo Borges,
foi eleita para administrar por  três anos
o SINTRACOMA (2014-2017).

Na construção civil, as assembleias
para a construção da pauta de rei-
vindicações da Campanha Salarial
Unificada 2015 foram realizadas en-
tre os dias 22 e 31/10, em todas as
regiões do estado. Na ocasião, os tra-
balhadores e trabalhadoras mostra-
ram união, garra e vontade de lutar e
avançar em conquistas na mesa de
negociação. A data base da constru-
ção é 1º de janeiro.

As cidades de Vitória da Conquis-

Construção civil, mármores e granitos e artefatos
de cimento já realizaram suas assembleias

ta, Ipiaú, Jitaúna, Jequié, Itabuna,
Teixeira de Freitas, Guanambi, San-
to Antônio de Jesus e Barreiras rea-
lizam entre os dias 17 e 22 de no-
vembro as assembleias para apura-
ção e aprovação da pauta da pauta
de reivindicações dos setores de
Mármore, Granito e Artefatos de Ci-
mento Armado, que têm data base
em 1º de janeiro 2015.

Segundo o presidente da
FETRACOM-BA, Edson Cruz dos

Santos, o objetivo é unificar as cam-
panhas.  “Quando nos unimos so-
mos mais fortes e, com uma pauta
conjunta, temos mais fôlego para
pleitear reajustes mais altos, avan-
çar em conquistas e unificar os sa-
lários da capital com o interior, valo-
rizando, dessa forma, o trabalhador
que mora no interior e a economia
local”, pontuou.


