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PARADA DA FAFEN:

TRABALHADOR, CONHEÇA SEUS DIREITOS
Os trabalhadores da montagem e manutenção industrial de Camaçari e
região participam de mais uma parada de manutenção no Polo Petroquímico.
A parada está acontecendo na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - Fafen,
área da Petrobras, desde o meado de setembro até o mês de outubro, reunindo
um contingente de cerca de 500 operários de diferentes funções.
Todos os direitos da categoria na parada de manutenção são regulamentados por um acordo especíﬁco do
Sindticcc com o Sinduscon (sindicato patronal), e as empresas não podem alterar cláusulas ou fazer acertos
diferentes. Só vale o que está no acordo de parada. Se surgir qualquer outra proposta das empresas,
denuncie ao Sindticcc.
Em resumo, os principais direitos da parada de manutenção são os seguintes:
= Aviso prévio garantido a partir do momento que entrou na parada.
= 150 horas-prêmio para quem permanecer até 18 dias.
= 170 horas-prêmio para quem ultrapassar 18 dias.
= Cesta básica de R$ 452,00.
Essas cláusulas e todas as demais devem ser rigorosamente cumpridas pelas empresas. Portanto,
companheiros, vamos ﬁcar atentos e exigir o que é nosso!

ABRA O OLHO E SAIBA QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS!
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Sindticcc participou de palestra sobre
impactos da nova lei trabalhista
Os impactos da reforma trabalhista na
organização sindical foram o tema da palestra que
aconteceu na manhã dessa segunda-feira, 25/09, no
auditório do Edf. Convention Center, em Salvador. O
evento foi promovido pelo mandato do deputado

Bira alertou que sindicatos terão que se fortalecer diante
das mudanças na legislação trabalhista

federal Nelson Pelegrino (PT-BA).
A diretoria do Sindticcc esteve presente e
acompanhou a palestra do advogado trabalhista Rui
Moraes Cruz, que mostrou as consequências
nocivas das alterações na legislação trabalhista tanto
para os trabalhadores quanto para os sindicatos que
os representam.
O coordenador do Sindticcc, Antonio Ubirajara
(Bira), participou das discussões e alertou para a
necessidade do movimento sindical se preparar para
as mudanças e buscar alternativas de sustentação
na luta em defesa dos trabalhadores.

Não à reforma da Previdência. A luta continua
A luta contra a reforma da Previdência segue ﬁrme
em todo o país. Depois das greves e mobilizações
nacionais que repercutiram intensamente na mídia,
inclusive em outros países, o tema continua na pauta
dos sindicatos, centrais sindicais e trabalhadores.
A proposta do governo golpista de Temer é
rejeitada massivamente pela população.
Pesquisa divulgada em maio deste ano pelo
instituto Datafolha revela que sete em cada dez
brasileiros são contrários às mudanças na
Previdência.
O mesmo estudo destacou que para 60% dos
brasileiros as novas leis trabalhistas beneﬁciam
apenas os patrões. Segundo o instituto, 64% dos
entrevistados acham que a reforma trabalhista e

a terceirização privilegiam mais os empresários do
que os trabalhadores.
Os três pontos mais criticados da reforma da
Previdência, segundo a pesquisa, são: idade mínima
de aposentadoria de 65 anos para homens, de 62
para mulheres, e a nova fórmula para cálculo de
benefício, que exige 40 anos de contribuição para
receber o benefício máximo.

O SINDTICCC, alerta as trabalhadoras da Base para o Outubro Rosa, que é uma campanha mundial
de conscientização que tem como objetivo chamar a atenção das mulheres e da sociedade sobre a
importância da prevenção e de obter um diagnóstico precoce do câncer de mama. A campanha ocorre
com bem mais intensidade ao longo do mês de outubro, e o símbolo utilizado é um laço cor de rosa.
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