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Que venha 2014, mais um
ano de lutas e conquistas
Chegamos ao fim de um ano importante para a
luta dos trabalhadores. 2013 foi marcado por relevantes conquistas, incluindo direitos históricos
para os trabalhadores e trabalhadoras domésticas
e avanços na luta contra o PL 4330 que visa precarizar ainda mais as relações de trabalho no Brasil. Terminado esse período, em 2014, temos pela
frente um período fundamental para os rumos do
Brasil e da Bahia, com o Processo de Eleições.
É hora de pensar coletivamente e de lembrar da
importância da luta dos trabalhadores diante da
escolha dos seus candidatos. Queremos que o
Brasil e a Bahia avancem no projeto que tem conseguido alavancar os indicativos sociais que incluem renda, trabalho, educação, saúde, entre ou-

tros. Ainda temos muito a conquistar e os desafios
são enormes. Não podemos permitir o retrocesso
com a volta das forças conservadoras ao poder,
seja na esfera federal ou estadual, no executivo ou
no legislativo.
A CUT continuará cumprindo o seu papel de defender a classe trabalhadora e de lutar por mais
direitos, independente de partido e de governo,
pois nossa luta tem um lado. É o lado do trabalhador, sempre. Vamos manter nossa autonomia,
sem esquecer que precisamos dialogar com os poderes constituídos para avançar.
Ao longo de 2014, a CUT apresentará a sua plataforma eleitoral, com as propostas que queremos

para os trabalhadores e para o
país. Nosso compromisso é o de
lutar para que os trabalhadores
votem de forma consciente, naqueles que efetivamente irão
dialogar com todo o conjunto
da sociedade e não apenas pensando em favorecer ainda mais Escrito por: Cedro
presidente
os que concentram a riqueza do Silva,
da CUT-BA
nosso país.Desejo a todos um
Natal de muita paz e um ano
novo de muitas conquistas.
Somos fortes. Somos CUT.

Desejamos a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Bahia e do Brasil que o ano de 2014 seja
repleto de conquistas e vitórias. Juntos, vamos em busca de um mundo mais justo e humano.
Direção da CUT-BA

“Tal como a escravidão e o apartheid, a
pobreza não é natural. É feita pelo homem
e pode ser ultrapassada e erradicada
pelas ações de seres humanos”.
Nelson Mandela
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Em 2013, a CUT-BA marcou presença nas ruas em todo o estado. Na capital e no interior, levamos nossas bandeiras de luta por
mais e melhores empregos, contra a terceirização que precariza, por melhores salários, pela redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais sem redução de salários, entre outros pontos. Confira um resumo da nossa retrospectiva deste ano.
sigualdades entre homens
e mulheres na sociedade,
no mundo do trabalho e no
movimento sindical.

CUT-BA nas ruas

Janeiro

Mudança do Garcia

Depois do recesso das festas de final de ano, a CUT-BA abriu suas atividades
unindo fé e espírito de luta,
na Lavagem do Bonfim
2013.

A CUT-BA marcou presença na Mudança do Garcia
2013, na segunda-feira de
Carnaval. Com irreverência
e alegria, a CUT foi às ruas
levando suas bandeiras de
luta.

Fevereiro

Formação na Bacia
do Jacuípe
Em Pintadas(BA), no dia
21 de fevereiro, foi realizado o quarto módulo
do curso de Organização
e Representação Sindical
de Base(ORSB), realizado
pela CUT-BA e Rede Sindical. Na ocasião, dirigentes
sindicais de diversos segmentos instituíram a Regional da CUT-BA da Bacia
do Jacuípe. O evento contou com a participação dos
secretários de Formação e
de Organização e Política
Sindical da Central baiana, respectivamente: Conceição Borges e Josenilton
Ferreira, o Cebola.
Expediente
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A Central Única dos Trabalhadores foi às ruas no dia 8
de março, em Salvador, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, em marcha que foi do Campo Grande
à Praça Municipal. Lideranças sindicais e políticas de
diversos segmentos prestigiaram a caminhada, levando para as ruas as principais
bandeiras de luta da Central
no que diz respeito às questões de gênero.

Caminhada em
Tanquinho

Março Mulher da
CUT-BA
Lançamento
No dia 1° de março, em
Salvador, foi oficialmente
lançado o Março-Mulher
da CUT-BA, na sede do Sindiquímica-BA. A secretária
de Mulheres da CUT-BA,
Vera Carvalho, lembra que
o objetivo do Março-Mulher
da CUT-BA é de incentivar
a organização nos sindicatos, na superação das de-

Em Tanquinho (BA), dia 21
de março, foi realizada a caminhada de encerramento
das atividades do Terceiro
Acampamento
intitulado
“O campo também é cidade:
pelo direito de viver, produzir alimento e colher dignidade”. O Acampamento fez
parte das ações do Março-Mulher da CUT-BA. A secretária de Formação da CUT-BA, Conceição Borges e o
secretário de Organização e
Políticas Sindicais, Josenilton
Ferreira (Cebola), coordenaram a atividade, juntamente
com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Tanquinho, Edna Ferreira

e o Polo Sindical de Feira de
Santana. Conceição salientou
a importância das atividades
e o alto grau de participação.
“Esse acampamento itinerante realizou importantes atividades em seis municípios do
Território Portal do Sertão
(Feira de Santana, Santo Estevão, Anguera, Conceição da
Feira, Tanquinho e Irará). Os
temas abordados incluíram
alternativas de sobrevivência
e convivência com a estiagem, fortalecimento da economia solidária e agricultura familiar e valorização das
mulheres e autoestima. Cada
atividade contou com participação de 150 a 200 mulheres.”, informa.

Abril

Encontro Regional
Nordeste de
Planejamento
A CUT-BA marcou presença
na etapa Nordeste dos Encontros Regionais de Planejamento da CUT, entre os
dias 2 e 4 de abril, em João
Pessoa (PB). O secretário geral da CUT Nacional, Sergio
Nobre, abriu os trabalhos
da atividade. O Encontro
integrou a metodologia de
planejamento nacionalmente articulado da Central, envolvendo as Estaduais e Ramos da CUT no Nordeste, na
perspectiva da organização
sindical dos trabalhadores

dos macrossetores da indústria, serviço público, comércio e serviços e rurais.

IV Enacom, Encontro
Nacional de
Comunicação

No mês de abril, em São
Paulo, foi realizado o VI
Enacom, Encontro Nacional
de Comunicação da CUT. A
atividade reuniu dirigentes
e assessores das estaduais
da CUT, bem como federações, confederações e Escolas de Formação. A CUT-BA foi representada pelo
secretário de Comunicação,
Thiago Rios, e a jornalista
Daniella Sinotti.

Jornada de Luta da
Juventude

A CUT-BA marcou presença
na Jornada de Lutas da Juventude, no dia 11 de abril,
em Salvador (BA). O secretário de Juventude da CUT-BA,
Tiago Ferreira, destacou a
importância da atividade no
sentido de propor avanços
no que diz respeito à agenda
da Juventude em todo o país
por melhores condições de
vida e de trabalho. Com faixas, bandeiras e cartazes, os
manifestantes marcharam
do Campo Grande à Praça
Castro Alves.
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Dia Nacional de
Mobilização
Em 18 de abril, Dia Nacional de Mobilização, a CUT-BA realizou manifestação
na BR-324, altura do Posto
Mil, sentido Feira de Santana,
de 6h às 8h. Sem desanimar
mesmo sob a forte chuva
que desde ontem atinge a
capital baiana, dirigentes e
militantes CUTistas pararam
ônibus e vans que levavam
trabalhadores para o Polo
Petroquímico de Camaçari e
outras indústrias da região
durante o protesto, que é um
desdobramento da Marcha
Nacional do dia 6 de março.
O protesto reuniu trabalhadores de diversos segmentos, da capital e do interior.
Dirigentes do Sindipetro-BA,
Sindae-BA,
Sindiquímica,
Sindialimentação, Rodoviários, Sindpoc, Sindivigilantes,
Fimetal NE, Sinergia, entre
outros, levaram bandeiras e
distribuíram panfletos durante a atividade.

Coletivo de
Formação da CUT-BA
se reúne em Feira de
Santana
No dia 25 de abril, o Coletivo Estadual de Formação da
CUT-BA se reuniu sob a coordenação da Secretária de
Formação da CUT-BA, Conceição Borges, para debater a
estratégia e as ações da Rede
de Formação da CUT para
o período de 2013-2015. A
reunião aconteceu no auditório do STRAF Feira de Santana e contou com a participação de Elisângela Araújo,

Diretora Executiva da CUT
Nacional, e com expressiva
presença de secretários de
formação, dirigentes formadores/as e presidentes/as de
sindicatos filiados à CUT.

Maio

1° de Maio
Salvador

ticiparam dos festejos do 1°
de Maio, Dia do Trabalhador,
da Central Única dos Trabalhadores da Bahia (CUT-BA)
no Extremo Sul da Bahia.
Promovidos pela Regional
do Extremo Sul da CUT-BA,
em parceria com sindicatos
filiados, os festejos foram
realizados nas cidades de
Itamaraju, Eunápolis, Porto
Seguro, Mucuri (Itabatan) e
Teixeira de Freitas.

Saúde do
Trabalhador

Milhares de pessoas lotaram o
Terreiro de Jesus, em Salvador,
na festa do 1° de Maio, Dia do
Trabalhador, da CUT-BA. Lideranças políticas e sindicais
prestigiaram a atividade que
teve como tema “Desenvolvimento, cidadania e valorização do trabalho”. Na ocasião,
foram coletadas assinaturas
para a campanha nacional da
CUT contra o PL 4330 que trata da terceirização. Shows de
Mariene de Castro, Nelson Rufino, Samba de Santo Amaro,
Conexão Rasta, Catadinho do
Samba e Q” Delícia animaram
a atividade.

Em Ubaíra, CUT-BA
presente à atividade
de Juventude

No dia 5 de maio, a CUT-BA
marcou presença em Ubaíra
(BA), em manifestação dos
trabalhadores do Polo Sindical de Amargosa que teve
como tema: “Juventude Organizada, juventude transformada”.

No Extremo Sul da
Bahia, milhares de
pessoas prestigiam
festa da CUT

Mais de 30 mil pessoas par-

No dia 6 de maio, a CUT-BA
marcou presença em Audiência Pública que discutiu o
Panorama da Saúde do Trabalhador, na Câmara Municipal, em Salvador. O secretário de Saúde da CUT-BA,
Edson Conceição, diz que a
CUT cumpre sua tarefa em
conscientizar o trabalhador
sobre a responsabilidade das
empresas pelos acidentes e
doenças do trabalho.

Junho

Conferência sobre
Educação
No dia 5 de junho, em Salvador, a CUT-BA realizou
a Conferência Livre para a
Educação, na sede do Sindae-BA/CUT, nos Barris. A
atividade antecedeu a Conferência Nacional de Educação da CUT, que aconteceu de 19 a 21 de junho, em
Guarulhos (SP).

Julho

2 de julho
A CUT-BA marcou presença no desfile cívico do 2 de
julho, data conhecida popularmente como “Independência da Bahia”, levando às
ruas as suas principais bandeiras de luta. Com bandei-

nacional e que seja independente de governos.

Plenária do
Orçamento
Participativo da
CUT-BA
ras, faixas e cartazes, dirigentes e militantes da base
CUTista se manifestaram
em defesa de serviços públicos de qualidade para todos, contra a terceirização
que precariza as relações de
trabalho, por reforma agrária e justiça no campo, entre outros pontos. O cortejo
contou com ampla presença
de sindicatos representativos de segmentos diversos,
bem como parlamentares e
lideranças políticas.

Dia Nacional de Luta

A Juventude marcou presença ativa no Dia Nacional de
Luta, 11 de julho, realizado
pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) em conjunto com outras centrais
sindicais. Jovens que militam
em diversas entidades movimentos sociais foram às ruas.

Democratizar a
comunicação não
é calar as grandes
corporações

Em Salvador, no dia 12 de
julho, a secretária nacional
de Comunicação da CUT,
Rosane Bertotti, enfatizou
a importância de pensar a
comunicação no Brasil enquanto um direito fundamental. Ela enfatizou que o
objetivo da democratização
não é calar as grandes corporações de comunicação
como a Rede Globo e a Record, mas sim de dar vez e
voz à população em geral.
Rosane propõe um novo
modelo de comunicação pública, que tenha expressão

O secretário nacional de
Administração e Finanças
da CUT, Quintino Severo, fez a exposição inicial
na Plenária do Orçamento Participativo da CUT-BA, no dia 22 de julho, em
Salvador(BA), na sede do
Sindae-BA. Ele falou sobre
as perspectivas e desafios
enfrentados pelos CUTistas no que diz respeito à
gestão sindical. A mesa de
abertura da atividade contou também com: a presidente nacional da Fetraf;
o presidente da CUT-BA,
Cedro Silva; o secretário de
Administração e Finanças
da CUT-BA, Manoel Moura; o dirigente nacional da
CUT, Sérgio Goiana.

Agosto

Polo Sindical de Santo
Antônio de Jesus na
luta contra PL 4330
O Pólo Sindical de Santo Antônio de Jesus realizou uma
série de atividades para o Dia
Nacional de Mobilização e Paralisação da CUT, 30 de agosto.
Durante uma semana, representantes do Sindicato dos
Comerciários, Sintracomsaj,
Aplb, Sintracal e Sindalimentação participaram de entrevistas em rádios locais, além de
atividades nas bases sindicais,
com o sentido de informar a
população sobre os prejuízos
do PL 4330 que trata da terceirização para o trabalhador. No
dia 30, sob forte chuva, os trabalhadores de Santo Antônio
de Jesus fizeram um protesto
nas ruas centrais da cidade.
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Dia Nacional de
Mobilização e
Paralisação

Na capital e no interior da
Bahia foram intensas as atividades do Dia Nacional de
Mobilização e Paralisação, 30
de agosto, realizado pela CUT
e demais centrais sindicais.
Em Salvador e Região Metropolitana, muitas categorias
aderiram ao movimento, incluindo rodoviários, policiais
civis, profissionais de limpeza, químicos, petroleiros e
servidores públicos de alguns
segmentos das esferas municipal, estadual e federal. O
atraso no inicio do expediente chegou a quatro horas. No
final da tarde, a CUT-BA marcou presença em uma atividade em defesa da democratização da comunicação, em
frente à Rede Bahia.
Extremo Sul da Bahia –
Os bancários do extremo
sul da Bahia, em sua ampla maioria, retardaram o
atendimento aos clientes
nas principais cidades da
base – Itamaraju, Teixeira
de Freitas, Porto Seguro e
Eunápolis –, como parte das
manifestações em todo o
país alusivas ao Dia Nacional de Luta, organizado pela
CUT e as demais centrais
sindicais.

Setembro

Panfletagem contra
PL 4330
Em Salvador, dirigentes
sindicais da base da CUT-BA realizaram uma pan-

fletagem no Aeroporto da
capital baiana, dia 3 de setembro. Segurando faixas
contra o PL 4330 que trata
da terceirização, os sindicalistas fizeram abordagens a
parlamentares que se dirigiam à Brasília (DF).

Sessão Solene
na Câmara de
Vereadores de

realizam o 1º Círculo de Debate Sobre Alcoolismo no
Ambiente do Trabalho, no
auditório do Sindilimp-BA,
em Salvador. O secretário
de Saúde do Trabalhador da
CUT-BA, Edson Conceição,
coordenou a atividade.

CUT dialoga com
SRT

No dia 11 de setembro, em
Salvador, o presidente da
CUT-BA, Cedro Silva, e a
dirigente estadual da CUT,
Anatália Mercês, participaram de reunião com sindicalistas e a Superintendente Regional do Trabalho na
Bahia, Isa Maria Lelis Costa
Simões.

Grito dos Excluídos

Salvador
Em Salvador, na noite de 4 de
setembro, centenas de pessoas prestigiaram a Sessão
Especial dos 30 anos da CUT,
na Câmara de Vereadores.
Militantes dos movimentos
sindical, social e popular,
lideranças políticas, parlamentares, ex-dirigentes da
CUT e representantes de diversas categorias do mundo
do trabalho participaram da
atividade que foi proposta
pelo vereador Luiz Carlos
Suíca, responsável também
por coordenar a mesa de
abertura da atividade. A atividade foi iniciada ao som
do hino nacional interpretado por Juliana Ribeiro.

Alcoolismo no
Ambiente do
Trabalho

No dia 20 de setembro, a
CUT-BA e o Sindilimp-BA

Em Salvador (BA), a CUT-BA
marcou presença na 19ª
edição do “Grito dos Excluídos” realizado em seguida
ao desfile cívico do Dia 7 de
Setembro em Salvador. Do
Campo Grande até a Praça
Castro Alves, a Central se
juntou ao desfile que há 19
anos reúne lideranças sindicais e políticas, militantes de diversas entidades,
grupos religiosos e movimentos sociais. Munidos de
faixas, cartazes e bandeiras,
militantes e dirigentes da
CUT-BA protestaram principalmente contra o PL 4330
que trata da terceirização.

Outubro

No dia 03 de outubro, em
Salvador, a CUT-BA realizou
um Fórum sobre Violência
no Mundo do Trabalho. Dirigentes sindicais de diversos segmentos participaram da atividade, na qual
foi distribuída uma cartilha
sobre assédio moral, produzida em conjunto por
sindicatos da base CUTista.
A atividade foi coordenada

pelos dirigentes executivos
da CUT-BA: Vera Carvalho
(Mulheres) e Vladimir Cardoso (Políticas Sociais),
com participação dos dirigentes Raimundo Calixto
(Relações de Trabalho) e
Edson Conceição (Saúde do
Trabalhador).

Novembro

Curso de ORSB em
Itamaraju

indústria na Bahia, entre os
quais: alimentação, químico,
vestuário, petroleiro, metalúrgico, construção civil,
entre outros. O secretário
de Comunicação da CUT-BA,
Thiago Rios, que é coordenador do Macrossetor da
Indústria da CUT-BA, coordenou a atividade que teve
início com a mesa intitulada
“O Macrossetor da Indústria
sob o Olhar dos Ramos e dos
Sindicatos “.

Dezembro

Nos dias 7 e 8 de novembro,
no auditório do Sindibancários, em Itamaraju, foi realizada a 4ª Etapa do Curso
de Organização e Representação Sindical de Base
(ORSB). O evento teve início
nesta quinta (07). O secretário nacional de Organização e Política Sindical da
CUT, Jacy Afonso, presente à
atividade.

Encontro do
Macrossetor da
Indústria da CUT-BA

Nos dias 26 e 27 de novembro, em Salvador, a CUT-BA
realizou o Encontro do Macrossetor da Indústria, na
sede do Sindiquímica Bahia.
A atividade reuniu dirigentes de diversos ramos que
compõem o macrossetor da

No dia 03 de dezembro, foram realizadas Conferências de Saúde do Trabalhador em Camaçari e Feira
de Santana. As pré conferências foram preparativas
para a etapa estadual, em
Salvador, nos dias 12 e 13
de dezembro.

Contra trabalho
escravo

No dia 6 de dezembro, a
CUT-BA protestou nas proximidades do Complexo
Hoteleiro da Costa do Sauípe, em Mata de São João
(BA), na ocasião do sorteio
dos grupos de times para a
Copa Mundial de Futebol. O
protesto teve como objetivo denunciar a violação de
direitos de trabalhadores
na preparação para a Copa
no Brasil (2014), na Rússia
(2018) e, principalmente,
no Qatar (2022) onde os
desrespeitos são ainda mais
graves.

