
Sintepav BA luta na Campanha Salarial 2021
pela manutenção dos direitos da categoria

 O Sintepav BA  protocolou  na Secretaria Municipal da 
Saúde de Salvador, na Secretaria de Saúde do Estado da 
Bahia, nas Prefeituras de Ilhéus, Xique-Xique, entre outras 
cidades do estado, requerimento para inclusão dos 
trabalhadores da construção pesada na lista das prossões 
com prioridade na vacinação contra o coronavírus. 
Desde o início da pandemia, o Sintepav BA adota medidas   

para a preservação da saúde e da vida dos trabalhadores que 
permaneceram trabalhando, pois o setor da construção foi 
considerado atividade essencial. Assim, foram exigidos 
protocolos de prevenção a covid-19 nas obras e ocorreu a 
implantação da Mesa permanente com os Governos Estadual 
e Municipal. 
 “Com a chegada da vacina, a nossa luta é para a 
categoria ser vacinada imediatamente. Dessa forma, 
buscamos as Secretarias Municipais de Saúde dos diversos 
munícipios baianos para a inclusão dos trabalhadores da 
construção pesada na lista das prossões prioritárias da 
vacinação contra o coronavírus”, destaca o presidente do 
Sintepav BA, Irailson Gazo.
Vacina em Salvador – As ações do sindicato possibilitaram o 
cumprimento das normas do Plano  Nacional  de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), do 
Ministério da Saúde, através do anúncio do Secretário 
Municipal da Saúde de Salvador, Léo Prates, de que os  
trabalhadores da construção serão incluídos nos grupos 
prioritários da vacinação na capital baiana. O Sintepav BA 
agendará reunião com o Secretário Municipal da Saúde de 
Salvador, Léo Prates, para saber mais detalhes sobre o 
processo de vacinação dos trabalhadores da construção 
pesada, incluído o cronograma para informar toda categoria.
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O
processo de negociação da Campanha Salarial 

2021 entre o Sintepav BA e o sindicato patronal – 

Sinicon, ocorre através de rodadas de negociações, 

mas até o momento não houve avanço. O Sindicato Patronal 

apresentou uma pauta regressiva de retirada de direitos da 

Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria, entre 

eles, a aplicação de apenas 50% do índice da inação que é 

de 6,22% para a data base; retirada do adiantamento de 

salário; redução do valor da cesta básica para R$ 250,00; 

retirada do aviso prévio indenizado; aumento do contrato de 

experiência para 90 dias; retirada das cláusulas de saúde e 

segurança do trabalho e o m da negociação da PLR. 

 O Sintepav BA não aceita a retirada das conquistas 

históricas e mantêm a proposta do reajuste salarial com índice da inação de 6,22%, além da manutenção de todas as 

cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. 

 De acordo com o presidente do Sintepav BA, Irailson Gazo, o sindicato tem grande preocupação com a falta de 

avanço nas negociações e tem se colocado à disposição para que os trabalhadores garantam a manutenção das 

conquistas da CCT, já que os contratos em andamento foram orçados de acordo com a convenção de trabalho da 

categoria. “Portanto não é razoável a argumentação das 

empresas em dizer que não conseguem arcar com os 

custos do que já é praticado e essa postura poderá levar 

os trabalhadores a deagrarem greve em todo estado da 

Bahia”, destaca Gazo. 

 Negociação – No dia 09 de junho será realizada uma 

nova rodada de negociação e caso não ocorra avanços, o 

Sintepav BA partir do dia 10 de junho, conforme já 

aprovado nas assembleias realizadas com a categoria, 

poderá publicar edital e seguir os procedimentos para 

deagração de greve por tempo indeterminado. 

Gazo destaca importância da mobilização da categoria

Sintepav BA realiza diversas assembleias na Bahia

Sintepav BA solicita inclusão dos Trabalhadores da Construção
na prioridade da vacina contra a Covid-19 em toda Bahia

Comitê  Solidário  Bahia  sem  Fome 

Reunião na Prefeitura de Ilhéus sobre vacinação

Gazo solicita para Secretaria Estadual da Saúde da Bahia
vacinação da categoria

 O Sintepav BA, a Força Sindical BA, a Associação Mulheres 
Trabalhadoras em Ação (MTA) em parceria com a Federação Internacional 
dos Trabalhadores da Construção e da Madeira (ICM) formam o Comitê 
Solidário – Bahia sem Fome que tem o objetivo de somar forças para 
arrecadação de alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza 
geral, que serão doados para mulheres e homens que estão fora do 
mercado de trabalho impossibilitados de sustentar suas famílias.
 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística 
(IBGE), 10,3 milhões de brasileiros passam fome. Com a pandemia, o 
aumento do desemprego e as desigualdades, o problema tem se 
agravado. Por isso o Comitê Solidário surge da necessidade coletiva de 
contribuir com as famílias que enfrentam o quadro de vulnerabilidade 
social.

O QUE DOAR?

Alimentos não perecíveis; Produtos de higiene e limpeza; Produtos de higienização
e proteção à covid-19; Cesta básica montada de qualquer tipologia.

PONTOS DE COLETA EM SALVADOR

Ponto Fixo - sede do Sintepav-BA; 
Pontos de coleta móvel - canteiros de obra

DEMAIS CIDADES 

Pontos de coleta móvel - Canteiros de obra; 

@comitesolidariobaSiga
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