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Após muitas rodadas de nego-
ciação, fechamos acordo no se-
tor da manutenção industrial, que 
conquistou reajuste salarial de 9% 
e avanços em cláusulas econômi-
ca, social e de saúde.

Além do reajuste salarial, que 
superou a inflação, os trabalha-
dores (as) da manutenção indus-
trial das empresas que prestam 
serviço nos contratos  Petrobrás, 
ainda conquistaram contribuição 
diferenciada do plano de saúde, 
que é de 20% do custo mensal 
do plano e coparticipação nas 
consultas. Outra grande con-
quista da categoria foi o reajuste 

da cesta básica, que passou a 
ser de R$ 392,00 retroativo a 1º 
de julho de 2015. 

Para as demais cláusulas eco-
nômicas, será aplicado o mesmo 
reajuste dos pisos e salários, que 
foi de 9%. Lembrando que, as dife-
renças salariais retroativas a maio 
serão pagas no mês de setembro.

A CCT assinada no dia 26/08 
abrange os trabalhadores (as) re-
presentados (as) pelos sindicatos 
de Salvador, Vitória da Conquis-
ta, Serrinha, Ipiaú, Jequié, Itabu-
na, Ilhéus, Canavieiras, Juazeiro, 
Santo Antônio de Jesus, Santo 
Amaro, Guanambi e Barreiras. 
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Saiba mais sobre  o  PPE 

O Plano de Proteção ao Emprego – PPE é um pro-
grama que visa preservar os empregos dos trabalha-
dores de empresas que se encontram temporariamen-
te em situação de difi culdade econômico-fi nanceira.

1. O que ocorre durante a adesão ao PPE?

No período de adesão ao PPE, os empregados be-
nefi ciários do PPE têm jornada de trabalho reduzida, 
em até 30%, com redução proporcional do salário. A 
empresa fi ca impedida de efetuar demissões arbitrá-
rias, ou sem justa causa, no período de adesão. Após 
o seu término, pelo prazo equivalente a um terço do 
referido período. 

2. A empresa que aderir ao Programa poderá re-
duzir salário e jornada sem consultar os traba-
lhadores?

A primeira condição para a empresa solicitar adesão 
ao PPE é a aprovação de Acordo Coletivo de Trabalho 
Específi co, fi rmado entre o sindicato de trabalhado-
res representativo da categoria e a empresa, apro-
vado em Assembleia dos trabalhadores alcançados 
pelo Programa. Caso os trabalhadores não aceitem 
a redução da jornada de trabalho, não será fi rmado 
Acordo Coletivo de Trabalho Específi co e, portanto, a 
empresa não poderá aderir ao PPE.

3. No caso de a empresa aderir, pode haver contra-
tações posteriores com jornada reduzida?

No período de adesão ao PPE, a empresa não po-
derá contratar empregados para executar, total ou 
parcialmente, as mesmas atividades exercidas pelos 
trabalhadores abrangidos pelo Programa, exceto nos 
casos de reposição ou aproveitamento de concluinte 
de curso de aprendizagem na empresa, nos termos 
do art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
desde que o novo empregado também seja abrangido 
pela adesão. 

ENTENDA O CÁLCULO
Um trabalhador que cumpra jornada de 40 horas se-

manais e receba salário de R$ 1.500,00 terá redução 
de 30%. Passará a cumprir jornada de 28 horas e re-
ceberá da empresa R$ 1.050,00 + complementação 
de R$225,00 pelo benefício do PPE. Assim, o traba-
lhador receberá, no período de adesão da empresa 
ao PPE, o valor de R$ 1.275,00.
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E D I T O R I A L

Companheiros e companheiras,
Estamos vivendo um momento 

delicado em nosso país, onde a 
ofensiva conservadora tenta a todo 
custo desestabilizar o governo da 
presidenta Dilma Rousseff. O sen-
sacionalismo em torno da opera-
ção lava-jato e a postura autoritária 
do presidente da Câmara Federal, 
Eduardo Cunha, orquestrando o 
impeachment da presidenta Dilma, dão conta de um 
golpe político. 

Com seu discurso conservador, que encontrou apoio 
na sociedade, a direita neoliberal tem propagado o ódio 
de classe e a intolerância. Diante desse cenário, faz-se 
necessário que nós, militantes e dirigentes sindicais es-
tejamos na luta diária, no embate de ideias, defendendo 
os direitos da classe trabalhadora de nosso país, sobre-
tudo, a da construção civil, que vem sofrendo com a di-
minuição de postos de trabalho em todo o país. 

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados – CAGED, em junho de 2015, em toda 
a Bahia, o saldo de postos de trabalho fi cou negativo 
(-4.081) vagas, ou seja, demitiu-se mais do que con-
tratou.  E Salvador foi responsável por mais da metade 
desse saldo negativo.  No Brasil, no acumulado de ja-
neiro a junho/2015, o saldo fi cou negativo novamente 
(-134.439) vagas, e de julho/2014 a junho/2015 os nú-
meros são ainda mais assustadores: (-329.388). 

Diante dessa conjuntura, ressalta-se a importância da 
unidade no meio sindical e a necessidade da criação 
de uma agenda coletiva positiva, que enfrente e barre a 
ofensiva da direita neoliberal, que coloca em risco a de-
mocracia e soberania do país. Precisamos criar formas 
de combater a retração econômica  e o desemprego, 
que cada dia vem crescendo mais, indo às ruas exigir 
uma mudança na política econômica do país. A crise 
fi nanceira internacional, tem atingido nações nos qua-
tro cantos do mundo, servindo como instrumento para 
enfraquecimento de governos e favorecendo ofensivas 
golpistas, a exemplo do que acontece no Brasil, Vene-
zuela, Argentina e Uruguai.

O Programa de Proteção ao Emprego – PPE  criado 
em julho/2015 pelo governo para conter as demissões 
ao longo dos próximos 12 meses, vai na contramão do 
que é defendido pela FETRACOM-BA e seus sindicatos 
fi liados que é a redução da carga horária, sem redução 
de salário. Segundo o PPE, a jornada poderá ser redu-
zida em até 30% e o salário na mesma proporção. Mais 
uma vez as empresas serão benefi ciadas e os trabalha-
dores (as) terão seu poder de compra reduzido.  

Defendemos sim a redução da carga horária, mas não 
apoiamos a redução de salários. Em 2014, 96% dos 
acordos salariais entre patrões e empregados garanti-
ram aumento real na remuneração do trabalhador, re-
afi rmando o fortalecimento do movimento sindical que 
agora precisa batalhar pela manutenção do emprego.

Edson Cruz dos Santos 
Presidente da FETRACOM-BA
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pectiva do Jovem no Merca-
do de Trabalho na atual Con-
juntura e de Caio Botelho, 
membro da direção nacional  
da UJS e de Alfredo Santia-
go, secretário de Juventude 
da CTB-BA. 

Além do cunho político, o 
Encontro ainda vai revelar os 
talentos desses jovens tra-
balhadores (as), através do 
Festival de Talentos que será 
realizado no dia, com direito 
a premiação.  

O SINTRA-
COM-BA com 
o apoio da FE-
TRACOM-BA 
realizou no 
dia 22/08, o  I 
Encontro de 
Trabalhadores 
(as) da Juven-
tude da Cons-
trução. O even-
to, que acontece na APLB 
Sindicato, em Salvador, tem 
como objetivo reunir e valori-
zar os jovens que fazem parte 
desse importante segmento 
da indústria, que a cada dia 
vem absorvendo mais essa 
parcela da sociedade. 

O evento contou com a pa-
lestra da supervisora técnica 
do DIEESE na Bahia, Ana 
Georgina Dias, que vai fazer 
um panorama sobre as Pers-
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A data base é 1º de setembro, mas os preparativos 
para a Campanha Salarial Unifi cada da Elétrica foram 
iniciados desde o dia 30/06, na reunião de diretoria da 
FAETRACOM-BA, quando foi construída a pauta de 
reivindicações da categoria, foi submetida a aprovação 
em assembleias realizadas nos Sindicatos fi liados à FE-
TRACOM-BA, em todo o estado.Na ocasião, dirigentes 
sindicais construíram uma pauta de reivindicações que 
atendesse aos anseios da categoria e que dialogasse 
com a conjuntura econômica. 

Entre as reivindicações da categoria estão: reajuste 
salarial de 15%, inclusão da função de Auxiliar Adminis-
trativo; fornecimento de vale refeição diário no valor de 
R$ 18,00; cesta básica de R$ 162,00 para os trabalha-
dores (as) sem falta injustifi cada; extensão do plano de 
saúde aos dependentes, dentre outras. 

A pauta de reivindicações foi protocolada no sindicato 
patronal no dia 10/08 e a última reunião aconteceu no 
dia 26/08.

Campanha Salarial 
unificadas da

Elétrica 2015/2016: 
vamos à luta!

Encontro reúne juventude 
trabalhadora da construção

Após seis rodadas de negociação – iniciadas em 
maio/2015 – e mais três mediações na SRTE-BA 
E MTE, os servidores da CONDER decidiram, em 
assembleia realizada no dia 04/08, retornar às ati-
vidades. 

Todo o esforço valeu à pena. A Associação de 
Servidores da CONDER – a Ascon e o SINTRA-
COM-BA em parceria com a FETRACOM-BA con-
seguiram retirar o Plano de Saúde da discussão 
do acordo coletivo e ainda negociou os dias pa-
rados. Três serão abonados e oito compensados. 

O dissídio vai para julgamento no TRT. Só quem 
luta, conquista!

Trabalhadores (as) da Conder 
avançam em conquistas 

e encerram greve 

q
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* Fátima Barreto
É ex-diretora da FETRACOM-BA, 

graduanda de Ciências Sociais da UNEB 
e pesquisadora do Grupo de Pesquisa 

do PROET - Sociedade, Conhecimento, 
Política e Desenvolvimento. 

O fenômeno da precarização, flexibilização e
a terceirização no contexto das transformações 

do mundo do trabalho da construção civil
O fenômeno da terceirização den-

tro do contexto das transformações 
no mundo do trabalho nas últimas 
décadas, é marcado principalmen-
te pela fl exibilização e precariza-
ção, compreendidas como novas 
estratégias de dominação do traba-
lho, sobretudo na construção civil.

A fl exibilização e a precarização 
do trabalho se juntam a terceiri-
zação no processo de exploração 
do trabalho, dadas a dimensão, a 
amplitude e a qualidade adquiridas 
num quadro de mundialização e de 
reestruturação produtiva no proces-
so de implementação das políticas 
neoliberais.

A terceirização pode ser entendi-
da como uma das principais dimen-
sões da fl exibilização do trabalho, 
que vem gerando a precarização 
do trabalho no mundo. Ela conse-
gue reunir e sintetizar o grau de li-
berdade que o capital dispõe, para 
gerir e dominar a força de trabalho. 

A maioria das análises a partir de 
estudos demonstra a terceirização 
como uma política de gestão fl exí-
vel do trabalho, que tem levado in-
variavelmente à precarização das 
condições de trabalho, do emprego 
e da saúde do trabalhador (a). 

As relações entre as empresas 
têm sido de subordinação das con-
tratadas, que pressionadas pela 
intensa concorrência, se utilizam 
das mais diversas formas de pre-

carização do trabalho (sem contratos, 
baixos salários, jornadas extensas 
etc.) para garantir a sua inserção no 
mercado.

Nos últimos 15 anos, observou-se 
um forte crescimento da terceirização 
em todas as direções. Surgiram novas 
modalidades e duas formas importan-
tes, atingem diretamente o setor da 
construção civil: 1) as “empresas fi lho-
tes” ou as empresas do “eu sozinho” e 
2) as cooperativas.

Nas “empresas fi lhotes” verifi ca-se o 
crescimento do assalariamento disfar-
çado, tratando-se de um processo de 
contratação de trabalhadores que são 
pressionados a redefi nirem a sua per-
sonalidade jurídica, ou seja, registram 
uma empresa em seu nome, assumin-
do todos os encargos, se transforman-
do assim, numa empresa individual 
terceirizada. 

No que refere às cooperativas como 
nova modalidade de terceirização, 
o que as diferencia das modalida-
des encontradas anteriormente é a 
defi nição formal/legal que, coberta 
por legislação específi ca, garante às 
grandes empresas contratantes se 
utilizarem de um contrato que as dis-
pensa de todos os custos associados 
aos direitos garantidos pelo assalaria-
mento formal. 

Dessa forma parece ter sido consti-
tuída a cooperativa patronal - COPER-
CON-BA, criada em 2010, com o apoio 
do SINDUSCON. Algumas das empre-

sas cooperativadas são associadas 
também ao sindicato patronal, a 
exemplo da Costa Andrade, Cons-
trutora Segura, Kubo Engenharia, 
Everest Construmar, Chroma En-
genharia, dentre outras. Assim, elas 
atuam no mercado da construção 
como empresas, quando lhes é con-
veniente e /ou como cooperativadas 
de acordo com os interesses em 
cada obra contratada.  

Na construção civil a terceiriza-
ção é uma prática antiga e bastante 
conhecida dos trabalhadores (as), 
também denominada de “subem-
preiteiras” ou “gatas”. Essas peque-
nas empresas ilegais, são as maio-
res usurpadoras dos direitos dos 
trabalhadores (as), causadores da 
precarização do trabalho nos can-
teiros de obras e responsáveis pelo 
grande número de acidentes do tra-
balho e mortes no setor.

É importante que o movimento 
sindical busque cada vez mais a 
união com os diversos atores so-
ciais e políticos, para encontrar 
formas que possibilitem denúncias 
e punições para os responsáveis 
pelo grau de precarização do traba-
lho, na vida e na saúde dos traba-
lhadores (as) da construção. 

Chapa União e Luta vence pleito eleitoral
no Sindicato de Vitória da Conquista

Foi realizada nos dias 27 e 28/07 a eleiç para renovação da diretoria do SINTRA-
COMVC, - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de 
Vitória da Conquista. Com quase a totalidade dos votos, a chapa União e Luta, que 
disputou o pleito sozinha conquistando 485 votos válidos. 

Dos eleitores aptos a votar, 84,75% exerceram seu direito e escolheram a chapa 
encabeçada por Ernando Vieira, para o mandato de 04 anos (2015/2019). Ainda fo-
ram computados 01 voto nulo e 03 votos em branco. 

O processo eleitoral em Vitória da Conquista foi coordenado pela FETRACOM-BA. 
A cerimônia de posse acontece no dia 11/09/15. 



Marcha das Margaridas reúne 
100 mil mulheres em Brasília

Cerca de 100 mil mulheres desem-
barcaram em Brasília- DF, no último 
dia 12/08, para participar da Marcha 
das Margaridas 2015, que saiu do 
Estádio Mané Garrincha à Esplana-
da dos Ministérios. 

Engrossando esse caldo, represen-
tando a FETRACOM-BA, estavam 
a secretária de Mulher, Sônia Maria 
Francisca, o secretário de Finanças, 
Raimundo Brito, o secretário de Im-
prensa e Comunicação e secretário 

geral da Contricom, Miraldo Vieira, a 
secretária de geral adjunta e presi-
denta do SINTRACOM SUDOESTE 
Maria Cecília Ferreira e seus direto-
res Vandalva e Sebastião e a diretora 
do SINTRACOM-BA, a companheira 
Maria Nery Querino. 

A Marcha homenageia Margarida 
Alves, assassinada pelo latifúndio há 
32 anos. As margaridas combatem a 
violência contra a mulher no campo 
e na cidade, e exigem mais mecanis-
mos de proteção e políticas públicas 
de empoderamento feminino.  

O evento contou com a participação 
da presidenta Dilma Rousseff, que em 
seu discurso disse que “não terá retro-
cesso no Brasil”, uma resposta ás pro-
vocações da direita conservadora que 
quer dar um golpe político no país com 
a articulação de um impeachment. 
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Encontro de Mulheres reúne 
sindicalistas Latino-Americanas 

e Caribenhas
A FETRACOM-BA participou, nos 

dias 16 e 17 de julho, em Lima, no Peru,  
do Encuentro LatinoAmericano de Mu-
jeres Sindicalistas, que teve como tema 
“A Mulher Trabalhadora, Baluarte do 
Movimento Sindical de Luta”.  

Organizado pela FSM a proposta foi 
discutir qual o papel da mulher no mo-
vimento sindical, igualdade de opor-
tunidades no mundo do trabalho e 
os direitos trabalhistas da mulher em 
meio à retração econômica mundial. 

A FETRACOM-BA foi representa-
da pela secretária da Mulher, Sônia 
Maria Francisca da Silva, a vice-pre-
sidente, Ednalva Bispo e a secretária 
de Assuntos Internacionais e presi-
dente da FLEMACON, Lúcia Maia. 



A FETRACOM-BA atra-
vés da Secretaria de Mu-
lher está se somando às 
mulheres do Fórum Nacio-
nal de Mulheres Trabalha-
doras das Centrais CTB, 
CUT, Nova Central e UGT 
que repudiam e exigem a 
punição para as pessoas 
responsáveis por toda e 
qualquer forma de violên-
cia moral e psicológica à 
presidenta. 

Um exemplo desta vio-
lência são os adesivos 
colocados na porta dos 
tanques de combustível de 
alguns carros, em que o 
rosto de Dilma fi gura uma 
mulher de pernas abertas, 
que quando abastecidos, 
passam a ideia de que a 
bomba de gasolina está 

Mulheres repudiam
agressões contra Dilma

penetrando sexualmente a 
fi gura falsa da presidenta.

Com o argumento de 
“protesto”, esses adesi-
vos surgiram no início do 
mês de julho e o que eles 
provocam é justamente o 
contrário. Tal mensagem 
machista acarreta em um 
desgaste emocional da 
mulher Dilma.

 “Além de não ser uma 
manifestação da liberdade 
de expressão, isto é uma 
clara evidência de discri-
minação vexatória que cor-
rompe o povo, e prova que 
faltam argumentos para 
respaldar as críticas contra 
o governo Dilma”, acen-
tua a secretária de Mulher 
da FETRACOM-BA, Sônia 
Maria Francisca da Silva. 

Lei Maria da Penha completa 9 anos
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Desde o dia 7 de 
agosto de 2006, mu-
lheres de todo o país 
puderam se sentir mais 
seguras com a cria-
ção da Lei Maria da 
Penha, que completou 
em 2015 nove anos. A 
lei fi nalmente daria voz 
à dor de milhares de 
mulheres que sofriam 
violência doméstica. O 
instrumento tornou-se 
conhecido, debatido e 
aplicado em todo o país, 
mas ainda precisamos 
diminuir a violência con-
tra as mulheres. 

Segundo dados da 
Fundação Perseu Abra-
mo, uma mulher é es-
pancada a cada 15 se-
gundos no Brasil. Dados 
do Banco de Desenvol-
vimento apontam que,  o 
risco de uma mulher ser agredida 
em sua própria casa pelo marido, 
ex-marido ou atual companheiro é 
nove vezes maior  que sofrer al-

gum ataque violento na rua ou no 
local de trabalho. 

“A Lei Maria da Penha ajuda a 
esclarecer que atos violentos – fí-
sicos ou não -  praticados no con-

texto intrafamiliar constitui crime.  A 
lei contribuiu para não tornar banal 
a violência doméstica”, pontua a se-
cretária de Mulher da FETRACOM-
-BA, Sônia Maria Francisca da Silva. 

Atenção mulherada! Já es-
tamos organizando a V edição 
do Encontro de Mulheres Tra-
balhadoras da Construção, 
que mais uma vez vai reunir 
mulheres de todo os estado 
para discutir melhorias de tra-
balho, igualdade de oportuni-
dades e mais espaços para a 
mulher no poder. 

A previsão é que o encon-
tro aconteça ainda em 2015, 
com grandes novidades. 

FETRACOM-BA prepara 
V Encontro de Mulheres 

da Construção


