
Mobilização, unidade e consciência política marcam as
assembleias realizadas pelo Sintepav BA em todo estado

 Nos últimos meses, estimulados por notícias veiculadas 
principalmente em redes sociais, o Departamento Jurídico do 
Sintepav BA foi habitualmente procurado por trabalhadores 
(as) em busca de informações sobre uma possível “correção" 
do FGTS.
 De maneira simples e didática, o objeto desta ação seria 
a substituição da "TR" (índice utilizado atualmente para corrigir 

os valores do referido fundo) por outras (IPCA ou, até, o INPC) 
mais adequadas a reetir os reais parâmetros da inação,  
como já decidiu o STF em outros momentos, com pagamento 
das diferenças daí decorrentes. 
 A questão ainda está pendente de ser apreciada, em 
última instância, pelo próprio Supremo, cujo julgamento 
estava agendado para ocorrer no dia 13 de maio, mas foi 
retirado de pauta, sem denição de uma nova data, até então. 
 Até isso acontecer, frise-se, todas as novas demandas 
permanecerão sobrestadas (paralisadas) aguardando a 
"última palavra" sobre o assunto, a ser dada por aquela Corte.  
 Acontece que há possibilidade de "modulação" 
(adequação) dos efeitos de eventual decisão favorável, de 
modo que é precioso assegurar, desde já, a possibilidade de 
ser beneciado por este julgamento através do imediato 
ingresso da ação com essa intenção.
 Por entender que, de fato, a pretensão tem 
razoabilidade e pode vir a ser acolhida, o Sintepav BA, 
buscando resguardar os interesses de toda a categoria que 
representa, ingressou com uma ação, como substituto 
processual (em seu nome mas representando toda a sua base) 
para ver reconhecido esse direito aos trabalhadores e 
trabalhadoras da construção pesada no Estado da Bahia (caso 
seja acolhida a tese). 
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As assembleias realizadas pelo Sintepav BA em todo 

estado para aprovação do acordo da Campanha Salarial 

2021 da categoria, são marcadas pela mobilização, 

unidade e consciência política dos trabalhadores em todo 

estado. Com o mote “Lutar por Direitos, Empregos e 

Vacina para Todos”, os trabalhadores demonstram mais 

uma vez a força da categoria. 

 As negociações da Campanha Salarial 2021 foram 

intensas, o sindicato patronal – Sinicon apresentou uma 

pauta regressiva que visava a retirada das conquistas da 

Convenção Coletiva de Trabalho, a exemplo do aviso 

prévio indenizado, contrato de experiência e as cláusulas 

de saúde e segurança. No entanto, o sindicato manteve a 

posição de não aceitar a retirada de nenhuma cláusula, além de lutar pelo reajuste com o índice da inação.

 Para o presidente do Sintepav BA, Irailson Gazo, o resultado da Campanha Salarial 2021 reete a força política 

do sindicato construída ao longo dos anos. “O Brasil 

enfrenta um cenário de incertezas, com forte impacto 

negativo na vida dos trabalhadores, mas mesmo diante de 

inúmeros desaos, conquistamos um resultado que pode 

ser considerado o melhor do setor no Brasil”, destaca 

Gazo. 

Reunião virtual – Devido a pandemia, as reuniões de 

organização das assembleias da Campanha Salarial 2021 

que irão ocorrer em todo o estado da Bahia, são realizadas 

com os dirigentes, assessores sindicais e funcionários de 

forma online, através do zoom.

 As assembleias para apresentação do resultado da 

Campanha Salarial 2021, ocorrem nas diversas obras do 

estado da Bahia.

Unidade dos trabalhadores é fundamental para os avanços na CCT

Mobilização marca assembleia com os trabalhadores da obra do
BRT de Salvador 

Sintepav BA ingressa com ação judicial para correção do FGTS

ONLINE
BOLETIM ONLINE OFICIAL DO SINTEPAV BA  -  5 JULHO DE 2021

BWI   BHI    BTI   IBB   ICM

FILIADO À

@sintepavbahia
PRESIDENTE - SINTEPAV/BA

Irailson Gazo

2 de Julho
Independência

da Bahia

Nunca mais, nunca 
mais o despotismo

Regerá, regerá 
nossas ações

Com tiranos não 
combinam

Brasileiros, 
brasileiros corações.

*Informações do Departamento Jurídico do Sintepav BA

Assembleia com os trabalhadores da empresa Snef fotovoltaica
na cidade de Juazeiro 

Dirigentes, assessores e funcionários do sindicato participam de
reunião virtual


