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A diretoria da FETRA-
COM-BASE se reuniu 
nos dia 01 e 02 de de-
zembro de 2016, em 
Aracajú-SE para discutir 
o plano de ações para o 
ano de 2017. O evento, 
que reuniu representan-
tes dos 20 sindicatos 
fi liados à Federação, 
contou com a partici-
pação  de Luiz Moura, coordenador 
geral do DIEESE em Sergipe, que 
proferiu palestra sobre conjuntura 

Já estão em curso as Campanhas 
Salariais Unifi cadas 2017 dos setores 
da Construção Civil, Mármores e Gra-
nitos e Artefatos de Cimento, todos 
com datas-base em 1º de janeiro de 
2017. As pautas já foram aprovadas 
pelos trabalhadores (as), em assem-
bleias realizadas em todo o estado. 

No setor da construção o pedido 
protocolado foi de reajuste de 15% 
e nos setores de mármores, granitos 
e artefatos de cimento o reajuste rei-
vindicado é de 13% para os salários 
base e benefícios como cesta básica, 
tíquete alimentação, dentre outros. 

No entanto, após o fechamento da 
infl ação dos últimos 12 meses (janei-
ro a dezembro de 2016), que fi cou 
em 6,58%, e mediante o cenário eco-
nômico vivido no país, a Federação 
e os sindicatos fi liados reuniram-se e 

Construção Civil, Mármores e Granitos, 
Artefatos de Cimento  em Campanha Salarial 2017

econômica e Radamés Mendes, dire-
tor da CTB Sergipe, que fez debate 
sobre conjuntura política. 

“Os seminários são 
de fundamental impor-
tância para estabelecer-
mos um plano de lutas 
para o ano que chega. 
Um ano de estabilida-
des, onde vencerão 
aqueles que continuem 
fi rmes em suas convic-
ções e que não fujam a 
luta, a exemplo da nos-

sa categoria”, destacou o secretário 
de Formação da FETRACOM-BASE, 
Ernando Vieira.

reavaliaram a pedida. Uma nova pro-
posta foi apresentada ao sindicato 
patronal: 12%. 

O patrão da construção civil, impul-
sionado pelas propostas do governo 
de retirada de direitos, já sinalizou 
que deseja rediscutir cláusulas eco-
nômicas historicamente já conquista-
das em outras CCTs tais como:  aviso 
prévio, PPR, multa por descumpri-
mento da convenção.  

“Não vamos aceitar retirada de direi-
tos”, declara o presidente da FETRA-
COM-BASE, Edson Cruz dos Santos.  
Santos ainda destaca que por ter uma 
data base em 1º de janeiro, o peso da 
responsabilidade do setor de fechar 
bons acordos é ainda maior. “Várias 
categorias se espelham no ramo da 
construção para montar suas pautas. 
Temos o compromisso não só com 

os (as) trabalhadores (as) da cons-
trução civil, mas com toda a classe 
trabalhadora”, pontua. 

A FETRACOM-BASE também vem 
acompanhando as negociações sala-
riais do SINDITIC e SITTICCAN.
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Vitória: em meia à instabilidade, 
setor da elétrica 

conquista reajuste de 9,62%
Em um cenário de crise, instabilidades política e 

econômica  e de ataques a direitos sociais, os presta-
dores de serviços  às concessionárias de energia 
elétrica (Coelba), alcançaram uma grande conquista na 
Campanha Salarial 2016/2017. A categoria conquistou, 
com muito embate, após cerca de três meses de 
exaustivas rodadas de negociação,   reajuste salarial de 
9,62% sobre os salários vigentes em setembro de 2015. 

A proposta ofertada pela mediação da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) e aprovada 
pelos trabalhadores (as), nas assembleias promovidas 
nas empresas em Salvador, Itabuna e demais cidades 
do  interior da Bahia e pelo sindicato patronal, fi cou da 
seguinte forma: 7% retroativo a 1°/09/2016 e 2,62% em 
1°/12/2016.

Outros reajustes e equiparação 
Os demais  trabalhadores (as) terão reajuste de 7%, 

retroativos a 1°/09/2016, aplicado sobre os salários 
vigentes em 1°/09/2015; e um reajuste de 2,62%, 
complementando o reajuste total de 9,62%, a partir de 
1°/12/2016.

A  Equiparação com a CCT da construção será em duas 
parcelas: 1°/03/2017 e 1°/03/2018. - Em 1°/03/2018, o 
piso salarial do Eletricista de Ligação e Corte deverá ser 
equiparado ao piso do Operário qualifi cado da construção.

 Em 1°/03/2018, o piso salarial do Leiturista, além do 
reajuste negociado na próxima data-base da categoria, 
será aplicado um reajuste acumulado de 3,04%, e será 
equiparado em 1°/03/2019, com o piso de Leiturista – 
Capital (tabela da EMBASA), da CCT da construção.

As demais cláusulas econômicas terão reajuste de 
9,62% retroativos a 1º/09/2016. As diferenças retroa-
tivas, referentes ao salário, à cesta básica e ao tícket 
alimentação deverão ser pagas pelas empresas, no 
salário de novembro. 

Confi ra  na tabela abaixo como fi caram os salários: 

O ano de 2016 não foi 
nada fácil para milhões de 
brasileiros (as), sobretudo 
para a classe trabalhadora 
do nosso país. Vimos um 
pacote de maldades do pre-
sidente golpista, Michel Te-
mer, que tem como único e 
principal objetivo atingir os 
trabalhadores(as) do nosso 

país, ser implantado no país, recheado de mazelas, 
como a Reforma Previdenciária e das Leis Traba-
lhistas, a PEC 241 ou PEC 55, dependendo da Casa 
legislativa, que congela as despesas do Governo 
Federal, com cifras corrigidas pela infl ação, por até 
20 anos.   

Entendemos que a PEC 55 representa um dos 
maiores retrocessos na história do País. Uma pro-
posta que só benefi cia a elite, condena o povo e 
toda uma geração a sofrer as conseqüências da fal-
ta de investimentos em políticas sociais.  

Infelizmente, além de um presidente ilegítimo, 
temos o pior Congresso de todos os tempos, total-
mente descomprometido com a sociedade. Diaria-
mente temos que mostrar resistência e essa só vem 
das ruas. 

Já estão em curso as Campanhas Salariais Unifi -
cadas da Construção, Mármores e Granitos e Arte-
fatos de Cimento, Cerâmicas, e teremos um longo, 
massacrante e combativo ano de negociações.  O 
cenário que nos está posto é de instabilidade econô-
mica e política e desemprego, quando  mais de 276 
mil postos de trabalho foram fechados no estado da 
Bahia (Jan a Nov -2016). Mas isso não nos assusta, 
só nos motiva a lutar cada dia mais por manutenção 
de direitos e avanço em conquistas. 

A batalha não será fácil, mas estamos dispostos a 
lutar. Quem luta, conquista! 

Edson Cruz dos Santos 
Presidente da FETRACOM-BASE 
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Por três votos a dois  justiça do trabalho mantém 
direitos dos trabalhadores (as) da construção civil 

de Itabuna, Ilhéus e região
No dia 27/10, os trabalha-

dores e trabalhadoras da 
construção civil de Itabu-
na, Ilhéus e região saíram 
vitoriosos no julgamento 
do dissídio coletivo da ca-
tegoria. A audiência, que  
foi realizada no Tribunal 
Regional do Trabalho, TRT 
5, em Salvador, teve pa-
recer favorável do relator, 
o desembargador Marcos 
Oliveira Gurgel. O voto do 
relator foi acompanhado 
pelo do Ministério Público e 
pelo voto da presidente da 
casa, a desembargadora 
Adna Aguiar, que proferiu a  
decisão pela manutenção 
dos direitos dos trabalha-
dores (as).

A justiça decidiu manter 
o pleito dos trabalhadores 
(as), mantendo direitos já 
adquiridos na convenção 
coletiva de trabalho de 
2015: Reajuste de 11,28% 
para salários e cesta bá-
sica, tíquete alimentação, 
aviso prévio indenizado, re-
ajuste do benefício para fi -
lho excepcional, pagamen-

A FETRACOM-BASE realizou no 
dia 10/01, em Aracajú –SE, reunião 
com a diretoria do SINTRACON-SE 
para defi nir a pauta de reivindicações 
da construção civil no estado.  Repre-
sentada por seu presidente, Edson 
Cruz dos Santos, e pelo secretário 
de Financias, Raimundo Brito,  a  FE-
TRACOM-BASE apresentou a pro-
posta que traz, dentre outras reivin-
dicações, a unifi cação salarial com 
os pisos da construção do estado da 
Bahia. A pedida de reajuste para os 
demais salários e cláusulas econômi-
cas é de 12,5%. 

Em assembleia, os trabalhadores 
e trabalhadoras aprovaram no dia 
19/01, a pauta de reivindicações que 

to do reajuste retroativo a 
janeiro 2016 (data base 
da categoria) logo após a 
publicação da sentença, 
portanto,  já na folha de no-
vembro  - em um única par-
cela - , café da manhã sem 
custo para os trabalhado-
res (as) e manutenção das 
demais cláusulas.

Todos esses direitos fo-
ram alvo de impasse nas 
negociações salariais por 
parte dos patrões, que 
alegaram durante as cin-
co rodadas de negocia-
ção, uma crise econômica 
no setor para justificar a 
retirada desses  direitos. 
Para o relator, o desem-
bargador Marcos Gur-
gel, o argumento não se 

sustenta,  pois, na sua 
concepção, a retirada de 
qualquer um desses di-
reitos configura como um 
“retrocesso social, haja 
vista que esses direitos já 
estavam convencionados 
desde 2015”, afirmou

Na defesa dos SINTRA-
CON-ITABUNA e SINTRI-
COM-ILHÉUS,  o advoga-
do Marcus Brito alegou 
que o setor da construção 
teve uma década de in-
centivos e que estes nun-
ca foram repassados para 
os trabalhadores (as. 

A vitória no tribunal foi 
comemorada pelos presi-
dentes do SINTRACOM-I-
TABUNA, Joilson Souza, 
do SITRICOM-ILHÉUS, 

Washington Aragão e da 
FETRACOM-BASE, Ed-
son Cruz dos Santos e 
pelo secretário geral da 
FETRACOM-BASE, José 
Nivalto Lima, presentes 
na audiência.

“ Essa é uma vitória de 
todos os trabalhadores 
(as). Conseguimos man-
ter direitos que foram  ad-
quiridos com muita luta e 
suor”, comemorou Joilson 
de Souza, presidente do 
SINTRACOM-ITABUNA.

“Sem dúvida é uma vi-
tória para a classe tra-
balhadora, mas sinaliza 
o movimento sindical, a 
estar atento, pois, o po-
sicionamento de duas 
desembargadoras neste 
tribunal demonstrou que 
vamos ter que lutar mui-
to para manter direitos e 
avançar em conquistas, 
já que temos à frente um 
governo golpista e que é 
contra a classe trabalha-
dora”, pontuou Washing-
ton Aragão, presidente do 
SITRICOM-ILHÉUS. 

SINTRACON-SE  define pauta de reivindicações 
da construção civil para o ano de 2017/2018

será protocolada 
no sindicato pa-
tronal, para que 
seja dado início às 
negociações sala-
riais da categoria,  
que tem data base 
em 1º de março. 

Segundo Edson 
Cruz, o cenário 
econômico do es-
tado de Sergipe é bem parecido com 
a situação da Bahia e vai exigir da 
diretoria um esforço redobrado para 
negociar. “ Vamos enfrentar um cená-
rio de desemprego, diminuição do nú-
mero de obras e incertezas política, 
mas nem por isso, tanto em Sergipe 

como na Bahia, vamos aceitar perda 
de direitos. Vai ser difícil sim, mas va-
mos continuar lutando”, assegurou. 

A diretoria do SINTRACON-SE 
aguarda sinalização do sindicato pa-
tronal para iniciar as rodadas de ne-
gociação. 



Clemente Ganz Lúcio*
(*) Sociólogo, é diretor-técnico do Dieese

Três grandes desafios sindicais para 2017
Centralidade do emprego na 

luta sindical; enfrentamento das 
profundas transformações; e 
defesa da proteção trabalhista, 
orientada pela base legislativa 
que confere o patamar civilizató-
rio do direito coletivo, fortemente 
mobilizadora da capacidade de 
negociação coletiva para enfren-
tar e dar tratamento aos confl itos 
laborais desde o local de trabalho, 
com acordos coletivos nacionais 
e setoriais.

A situação atual do País e a 
prospecção para 2017 indicam 
que o grau de adversidade conti-
nuará muito elevado, com possibi-
lidades reais de mais um ano com 
recessão, crise política acentuada 
e confl itos institucionais graves. 
O planejamento do Dieese para 
2017 procura responder a este 
cenário, indicando três grandes 
prioridades para a atuação no 
campo de unidade de ação das 
centrais sindicais.

Primeiro, a centralidade do 
emprego na luta sindical.  Para 

que os empregos voltem a ser 
agenda positiva, a dinâmica eco-
nômica deve ser revertida e, nesse 
aspecto, o fundamental é recuperar 
a capacidade de investimento do 
setor público e manter os gastos 
sociais com grande efeito multipli-
cador (saúde, educação, transfe-
rências sociais, entre outros), as-
sim como mobilizar capacidade de 
investimento do setor privado. 

A segunda prioridade deve ser o 
enfrentamento das profundas trans-
formações – e regressões – que as 
medidas de ajuste fi scal e reformas 
previdenciárias farão no sistema de 
seguridade social brasileiro, que 
materializa o pacto social fi rmado 
na Constituição de 1988. Este pac-
to, além de dar base para a inclusão 
e proteção social, confere capacida-
de distributiva capaz de dinamizar o 
consumo das famílias, especialmen-
te nos territórios mais pobres.

A terceira prioridade será a defe-
sa da proteção trabalhista, orientada 
pela base legislativa que confere o 
patamar civilizatório do direito cole-

tivo, fortemente mobilizadora da 
capacidade de negociação coleti-
va para enfrentar e dar tratamento 
aos confl itos laborais desde o local 
de trabalho, com acordos coletivos 
nacionais e setoriais. O sindicalis-
mo terá que se renovar para atuar 
em um mundo diverso e múltiplo, 
e, mais do que nunca, terá que 
atuar de maneira sufi cientemente 
unida, pela solidariedade que o 
princípio da igualdade cimenta.

Essas três prioridades, (a) em-
prego, crescimento econômico e 
reestruturação produtiva; (b) Pre-
vidência e seguridade social; (c) 
legislação trabalhista e negocia-
ção coletiva orientarão o trabalho 
do Dieese para subsidiar o movi-
mento sindical para as grandes 
lutas em 2017.
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Previdência: reforma torna quase 
impossível a aposentadoria integral

A proposta de reforma da Previdência, 
além de tornar mais difícil a aposenta-
doria e reduzir os benefícios, traz tam-
bém diversas outras mudanças, com os 
obstáculos aos Benefício de Prestação 
Continuada, que já têm regras difíceis 
de serem acessadas. O alerta é da eco-
nomista Patrícia Pelatieri, coordenadora 
de pesquisa do Dieese. Segundo ela, as 
mudanças são muito radicais.

E, diferentemente de atender às justifi -
cativas do governo, de que é necessária 
por que a Previdência acumula défi cits, 
a reforma é subordinada às regras con-
tidas na Emenda Constitucional 95 (re-
sultado da PEC 55), que estabelecem 
tetos para gastos públicos. “Essa emen-
da consolida uma escolha por parte do 
governo sobre como utilizar o dinheiro 
dos impostos, o dinheiro público. Tra-
ta-se de qual Brasil nós estamos cons-

truindo”, diz Patrícia.
A imposição combinada de idade mí-

nima de 65 anos com tempo mínimo 
de 25 anos de contribuição, explica a 
economista, coloca um obstáculo muito 
grande ao direito social básico à apo-
sentadoria. “Com a alta rotatividade, a 
alta informalidade e a alta duração do 
tempo de desemprego, será muito difí-
cil acumular a comprovação de 25 anos 
de contribuição. Isso, portanto, deixará 
grande parte dos trabalhadores brasilei-
ros desprotegido no fi nal de sua vida la-
boral – assim como suas famílias.”

Para a coordenadora de pesquisa do 
Diesse, transparece que essa proposta 
de reforma tem o objetivo de fragilizar o 
sistema público de previdência social e 
de estimular a difusão de sistemas priva-
dos de previdência. (Com RBA)

Fonte: RBA



FETRACOM-BASE  lança campanha “Todos por Elas”

Foi realizada no último dia 
24/01,  no auditório do SINTRA-
COM-BA, a primeira reunião do 
Coletivo de Mulheres do SIN-
TRACOM-BA, para discutir as 
pautas que irão nortear a luta 
das mulheres no setor da cons-
trução durante o ano de 2017.  

Formado pelas companheiras  
Ednalva Bispo, Lúcia Maia, Val-
quíria Souza, Maria Nery, Vera 
Lúcia, Lilian Boaventura, Sonia 
Maria e os companheiros Carlos 
Silva e Arilson Ferreira, o cole-
tivo discute não só demandas  
das mulheres  do ramo da cons-
trução, mas as que atingem toda 
a classe trabalhadora feminina.  
Um das pautas em discussão 
foi o 8 de março – Dia Interna-
cional da Mulher -  que este ano 
vai contar com uma grande mo-
bilização nacional, onde as mu-
lheres irão às ruas, através de 

Dia Internacional da Mulher: 
mobilizando as bases

Coletivo de Mulheres do SINTRACOM-BA 
discute agenda de lutas para 2017

A Secretaria de Mulher da FETRA-
COM-BASE está orientando  os sindi-
catos fi liados, que realizem em suas 
bases, atividades relacionadas ao 08 
de Março- Dia Internacional da Mulher. 
Palestras em DDSs, boletim informa-
tivo, passeatas, manifestações, redes 
sociais, enfi m, que não deixe de fazer 
atividades alusivas à data. 

“Orientamos que além da aborda-
gem de temas específi cos da luta das 
mulheres no ramo da construção, ou-
tras temáticas sejam discutidas como 
a saúde da mulher negra, não violên-
cia contra a mulher, violência domésti-
ca e familiar, direitos previdenciários e 
mulheres nos espaços de poder”, aler-
ta Ednalva Bispo, secretária de Mulher 
da FETRACOM-BASE. 

um greve geral convocada pelas 
centrais sindicais, contra a refor-
ma da previdência, que atinge 
as mulheres em cheio, contra a 
aprovação da PEC 58/2011 – so-
bre aumento da licença materni-
dade e que retrocede, inclusive, 
na questão do aborto legal e ou-
tras mazelas que afetam direta-
mente as mulheres. 

No ramo da construção, o 08 
de Março terá como alvo as tra-
balhadoras da base. Em Salva-
dor serão realizadas visitas em  
quatro canteiros de obras que 
mais concentram mulheres, com 
destaque para os da Coelba e 
da Embasa. Serão levadas infor-
mações sobre conjuntura econô-
mica, política, saúde da mulher, 
violência contra a mulher, atra-
vés do DDS. Todas essas deci-
sões foram tomadas em reunião 
do coletivo de mulheres. 

Foi lançada no dia 
02/12/16, durante o 
Seminário Anual de 
Planejamento da FE-
TRACOM-BASE, a 
campanha Todos por 
Elas, que tem como 
objetivo discutir as re-
lações de gênero nos 
campos da saúde,  
trabalho e previdên-
cia. O foco da campa-
nha é fazer um enfrentamento a 
qualquer tipo de opressão,  dis-
criminação e violência contra as 

mulheres. A campanha se dará através de 
publicação, nos meios de comunicação 
da FETRACOM-BASE (Jornal Mulheres 

em Construção, site, Fa-
cebook e Whats App) de 
matérias alusivas ás ban-
deiras de luta da causa 
feminina no mundo do 
trabalho.  “Acreditamos 
qeu a melhor maneira de 
suscitar o debate é atra-
vés do aumento da cons-
ciência de todos, sobre-
tudo dos companheiros, 
contribuindo para a equi-

dade de gênero e a diminuição das 
desigualdades sociais”, acrescenta 
Ednalva Bispo, secretária da Mulher.
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Inaugurado em Salvador o maior 
Hospital da Mulher do Norte-Nordeste

A unidade, que foi inaugurada em 
janeiro de 2017 pelo governador Rui 
Costa, contou com investimento su-
perior a R$ 40 milhões entre obras 
e equipamentos, sendo o maior hos-
pital especializado no atendimento à 
saúde da mulher do Norte-Nordeste 
e considerado um centro de referên-
cia estadual.

A unidade possui dez salas cirúrgi-
cas e 136 leitos, sendo 97 destinados 
à internação, 10 para terapia intensi-
va (UTI) e 29 leitos para hospital-dia. 
O centro de diagnóstico está equipa-
do com tomógrafo computadorizado, 
mamógrafo, ultrassom, doppler scan, 
raio-X e laboratório 24 horas. O hos-
pital tem capacidade para realizar 9 
mil consultas e mil procedimentos ci-
rúrgicos mensais.

O Hospital da Mulher prestará as-
sistência nas áreas de ginecologia e 
mastologia, além do atendimento na 
área de reprodução humana, oncolo-
gia e situações relacionadas à violên-
cia sexual. A unidade também dispõe 
de um serviço de urgência e emer-
gência ginecológica, com funciona-

mento 24 horas. Por mês, o Governo 
do Estado, por meio da Secretaria da 
Saúde (Sesab), investirá cerca de R$ 
4 milhões na manutenção do hospi-
tal, que será gerido por uma organi-
zação social. 

O secretário da Saúde do Estado 
da Bahia, Fábio Vilas-Boas, ressal-
ta que o agendamento dos procedi-
mentos ambulatoriais é simples, mas 
cabe às Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) ou às Secretarias Municipais 
de Saúde (SMS). “O estado desen-
volveu um sistema chamado Lista 
Única, na qual concentra a demanda 
dos 417 municípios por um serviço 

especializado. Todos os procedimen-
tos são agendados pelos gestores 
municipais, o que signifi ca que as 
mulheres não precisam se dirigir ao 
hospital para marcar consultas e exa-
mes”, esclarece o secretário.

As eventuais dúvidas sobre os ser-
viços ofertados no hospital podem 
ser esclarecidas pelo telefone 0800-
071-4000, que atende de segunda 
a sexta, das 8h às 18h. “Uma novi-
dade é que as pacientes serão avi-
sadas por SMS do agendamento da 
sua consulta ou procedimento, a fi m 
de que compareçam ao dia e horário 
marcado”, pontua Vilas-Boas.

Campanha Salarial
Unificada da 

Construção 2017: 
gênero em debate 
As mulheres vêm partici-

pando ativamente das roda-
das de negociação da Cam-
panha Salarial Unifi cada da 
Construção de 2017. Repre-
sentada pelas por uma aguer-
rida comissão de mulheres, 
diretoras dos sindicatos fi lia-
dos à Federação, a pauta de 
gênero tem ganhado mais 
corpo a cada reunião. 

A agenda específi ca vol-
tada às trabalhadoras inclui: 
Ampliação da licença mater-
nidade dos atuais 04 (quatro) 
para 06 (seis) meses; Estabi-
lidade para gestante e Igual-
dade de Oportunidades.

FETRACOM-BASE PARTICIPA DE SEMINÁRIO COM O TEMA “Violência Contra a Mulher”
O tema Violência Contra a Mulher foi o destaque da palestra proferida pela secretária 

da Mulher, Ednalva Bispo durante seminário realizado em Candeias-BA, pelo Sindicato 
dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial 
de Candeias – SITICCAN no dia 14/12/16. 

A palestra fez parte do quadro de debates do seminário de Saúde e Segurança da en-
tidade,  que contou com a participação massiva de mulheres e também de homens. A Lei 
Maria da Penha foi um dos motes do debate, que reforçou a necessidade de fortalecer a 
discussão não só na sociedade, mas também nos canteiros de obras. “Mostramos que 
a lei é efetiva, forte e que é cumprida na integra”, pontuou Ednalva Bispo, secretária de 
Mulher da FETRACOM-BASE. 

BIBLIOTECA
No mês de março a Secretaria de Mulher da FETRACOM-BASE irá participar na biblio-

teca Jutahy Magalhães, no Rio Vermelho, de uma palestra sobre o mundo do trabalho, 
sobretudo no ramo da construção. Será levada a experiência sobre as relações de gênero 
e trabalho dentro de um setor majoritariamente masculino, mas que ainda precisa trans-
por grandes desafi os. 

UNIVERSIDADE
Em novembro/16 a secretária da Mulher, Ednalva Bispo e a assessora de imprensa da 

FETRACOM-BASE, Camila França foram convidadas para participar de  atividades de 
alunos do curso de Marketing da Universidade Salvador – Unifacs, em Salvador, para falar 
sobre a atividade sindical. 

Ednalva Bispo gravou um vídeo de 5 minutos sobre a dinâmica das negociações sa-
lariais no setor da construção e a jornalista Camila França proferiu uma palestra, no dia 
24/11, sobre Marketing e Assessoria Sindical, onde foi revelado aos estudantes do 8º 
semestre, as dinâmicas do jornalismo sindical.  


