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Siticcan realiza congresso
Tendo como tema principal, Siticcan Contra a Reforma
Previdenciária, acontecerá no dia 14 de abril de 2018, o 14º
Congresso da Categoria. A abertura do evento está prevista
para acontecer às 8 horas, no auditório Pedro Carlos, na Sede
do /SITICCAN, situada na rua Alagoas, nº 8, bairro Pitanga, em
Candeias. Na oportunidade, os delegados, cumprindo o papel
de representar a categoria, vão debater ideias, além de apontar

e votar propostas, como por exemplo, as relacionadas com a
Campanha Salarial 2018/2019. Mais uma vez o SITICCAN vai
disponibilizar material didático, transporte e alimentação para
os participantes. Vale ressaltar que este ano, só serão
discutidas as cláusulas econômicas. Participe do congresso e
coloque suas ideias para que a plenária possa avaliar. Procure
um dos nossos diretores e faça a sua inscrição.

SITICCAN UNIDO CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Siticcan e Sindpetro unidos contra a prisão de Lula
O Trevo da Resistência mais uma vez foi palco de uma
assembleia daquelas de causar arrepios nos participantes. Na
manhã do dia 6 de abril, O SITICCAN e o SINDPETRO realizaram
uma assembleia conjunta, para protestar contra o pedido de prisão
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Espontaneamente os
trabalhadores e trabalhadoras desceram dos ônibus e juntaram-se
aos sindicalistas, gritando palavras de ordem em apoio ao expresidente.
Em discursos, os líderes sindicais disseram que a prisão hoje de
Lula, contraria decisão proferida pelo próprio Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF-4), que condicionou a providência ao
“exaurimento” dos recursos possíveis de serem apresentados pelo
tribunal, o que ainda não ocorreu. Para os sindicalistas, a expedição
do mandado de prisão é incompatível com a garantia de presunção
de inocência.
Eles disseram ainda que a defesa de Lula sequer foi intimada do acordão que julgou os embargos de declaração, numa clara afronta à
Constituição Federal. Reaﬁrmaram que Lula tem um projeto social para o Brasil e isso não agrada as oligarquias e os poderosos.
Destacaram também que Lula deu uma aula de como se distribui renda no país e criou programas sociais como nunca se viu na história do
povo brasileiro. A assembleia foi encerrada ao gritos de que: “Eleição sem lula é fraude”!

A Petrobras não é mais a mesma

Abril verde

É um absurdo a forma como a Petrobras fecha os olhos para as mazelas feitas pelas
“Gatas” por ela contratadas. Um exemplo claro e a MARTIS. Êta empresa que não se
compreende nunca. Vive negando os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Há
pouco demitiu vários companheiros e, sequer, pagou as parcelas rescisórias dos
demitidos.
Outra que segue o mesmo passo é a PROSYS. Esta “Gata”, que também presta
serviço para a Petrobras, insiste em descumprir a CCT. E olhe que o SITICCAN está
sempre pegando no pé dos donos da PROSYS, para que se faça valer os direitos dos
companheiros e companheiras. Mas, pelo visto, essa “Gata” só entende uma linguagem:
Braços cruzados. Pague pra ver!
É, “Quem te viu e quem ti ver”, Petrobras! As “Gatas” deitam e rolam e a Petrobras não
toma providência. Os patrões, donos dessas “Gatinhas”, agora deram para negociar com o
sindicato que melhor lhe convier. Uma hora negocia com o Sindicato dos Metalúrgicos,
outra hora com o Sindicato dos comerciários, tudo com a intenção de negar os direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras. Até uma tal de Coopergata já está no pedaço. Mas o
SITICCAN, que não 'come reggae”, vai com tudo em defesa dos seus associado.

No último dia 5, foi lançada em
Brasília a Campanha Nacional Abril
Verde, que visa alertar a sociedade
para os impactos do grande número
de acidentes de trabalho e
adoecimentos ainda registrados no
Brasil. Já superam a casa de R$1
bilhão os gastos estimados com
benefícios acidentários no país,
somente nos primeiros três meses
do ano. Na Bahia, nos últimos cinco
anos, entre 2012 e 2017, o impacto
previdenciário dos afastamentos foi
de R$669 milhões.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 14º CONGRESSO DO SITICCAN
O SITICCAN – Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial de Candeias, Simões
Filho, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde e Madre de Deus; conforme disposto no capítulo III seção III artigo 20º do seu
estatuto, convoca os trabalhadores da sua base de representação territorial para participarem do 14º CONGRESSO DA CATEGORIA,
que se realizará no dia 14 de Abril de 2018, das 8h às 18h, na sede do SITICCAN, sita à Rua Alagoas, 08 – Pitanga/Candeias – Bahia;
com o objetivo de tratar e deliberar sobre: CONJUNTURA; CAMPANHAS E LUTAS; FORMAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA
ESTRUTURA SINDICAL; PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES DO ESTATUTO DA ENTIDADE e SAÚDE DO TRABALHADOR. As eleições
para delegados serão realizadas no período de 13/03/2018 à 09/04/2018, através de assembleia por empresa com aclamação de votos,
obedecendo ao quorum mínimo de 1/3 e a seguinte proporcionalidade: Empresas com até 20(vinte) trabalhadores terão direito a 01(um)
delegado. Empresas com até 100(cem) trabalhadores, terão direito a um delegado para cada grupo de 20(vinte) trabalhadores. Empresas
com mais de 100(cem) trabalhadores, terão direito a 05(cinco) delegados e mais um para cada grupo de 50(cinqüenta) trabalhadores,
acima dos cem. Os candidatos a delegados deverão ser sindicalizados e estar em dias com suas mensalidades sindicais. As teses devem
conter no máximo 10 páginas e deverão ser entregues na secretaria do sindicato até o dia 02/04/2018. A comissão organizadora é formada
por: Edilson Luis da Silva Almeida, Edvaldo Sousa Santos, Lázaro Santos Ferreira, Miguel Bartolomeu Conceição da Silva e Nailson Luiz
Pereira.
Candeias, 09 de Março de 2018
A DIRETORIA COLEGIADA DO SITICCAN

Plano de Saúde é uma vergonha!
O SITICCAN instaurou procedimento para apurar as irregularidades praticadas contra os trabalhadores e seus dependentes, usuários
do Plano Amex Saúde Brasil, plano esse oferecido por várias empresas da Base. Existem inúmeras queixas, algumas delas relacionadas
à consultas previamente marcadas, mas que, quando o usuário chega na clínica, o atendimento está suspenso. Em outros casos,
procedimentos cirúrgicos não são liberados pelo plano, mesmo depois do usuário realizar
Meu amigo,
todos os exames pré-operatórios.
infelizmente o seu plano
O pior é que a direção do Plano Amex Saúde Brasil, com a conivência dos donos das
está suspenso e não vou
Mas doutor, eles
poder lhe atender
empresas,
ﬁcam dando “cheiro” nos companheiros e companheiras, alegando que já
descontam o
resolveu o problema, quando na verdade continua tudo como antes. Diante da insatisfação da
plano todo mês
categoria o SITICCAN vai com tudo pra cima dos patrões, no sentido de pressionar o plano,
do meu salário
nem que para isso tenha que buscar auxílio no Ministério Público do Trabalho (MPT), tendo
em vista que o plano não vem cumprindo com suas obrigações.
A lei diz que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência que
impliquem em riscos imediatos de vida ou lesões irreparáveis ao paciente. Diz também que os
planos devem cobrir os procedimentos que constem do rol de procedimentos da Agência
Nacional de Saúde (ANS). Caso aconteça uma negativa é preciso entrar com uma ação
obrigando o plano a cobrir o procedimento prescrito pelo médico. Ou o plano muda de atitude
ou vamos agir!

Curtas e Caceteiras
= A reforma do Estádio Municipal Caldeirão, um antigo sonho dos
desportistas de Candeias está se tornando um verdadeiro pesadelo para
trabalhadores que estão tocando a obra. Ocorre que em recente visita ao
estádio, diretores do SITICCAN identiﬁcaram que as telhas quebras que
foram retiradas da cobertura daquela praça esportiva estão espelhadas por
todos os cantos. São resíduos de amianto, armazenados em forma de
entulho. Um risco iminente para a segurança do trabalhador. A empresa
responsável pela obra, tem que agir rápido, inclusive descartando esse
resíduo em local apropriado. Estamos de olho!
= Várias atividades aconteceram no dia 28 de fevereiro para marcar o Dia
de Combate às Doenças Ocupacionais. Na realidade, o dia mesmo é 29,
mas como não se trata de uma data repetitiva, as comemorações
aconteceram um dia antes. As questões debatidas serão encaminhadas
para o próximo Forumat.

Sindicato de luta!

= O SITICCAN já trabalha para não deixar passar em branco o Dia Mundial
em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho. A data foi instituída no
Canadá, por iniciativa do movimento sindical. A data foi escolhida em razão
de um grave acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no Estado
da Virgínia, nos Estados Unidos, no ano de 1969. No Brasil a data passou a
ser lembrada e virou lei em 2005.
= Os companheiros e companheiras que estão trabalhando na Parada da
TIMAC, estão assistindo, boquiabertos, seus direitos trabalhistas descendo
ralo abaixo. Os trabalhadores e trabalhadoras da L&G, MZLS, JJ e Tecﬁbra
entraram em contato com o SITICCAN, que já entrou em campo para fazer
valer os direitos da categoria. Esse negócio de não querer pagar a PLR é
ﬂagrante descumprimento à CCT, e com a gente, não cola!

Edemílson Alves (Êdy)

