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CAMPANHA SALARIAL 2010
O ESPÍRITO DE LUTA JÁ CONTAGIOU A CATEGORIA!

A Campanha Salarial 2010
da construção começou a
esquentar e está mobilizando
os trabalhadores (as), em todos
os canteiros de obras. A direção
do SINTRACOM-BA já partici-
pou de nove reuniões de nego-
ciações e não estamos sentindo
vontade dos empresários em
atender nossas reivindicações.

Mas o patrão conhece bem a
arma do peão! O presidente do
Sindicato, Raimundo Brito,
lembra que o espírito de luta,
tão característico dos operários
(as) da construção, já tomou
conta da categoria. Na última
assembléia, dia 19/01, lotamos
o largo de São Bento, com mais
de três mil trabalhadores (as),
mostrando que estamos com
muita disposição e garra para
lutar, até a vitória!

Quinta, 28/01,

18:30h,  tem

Assembléia no

Largo de São

Bento. Participe!

Na próxima quinta-feira, dia
28/01, às 18:30h, tem mais:
convide seus colegas de
trabalho e venha participar da
Assembléia, no Largo de São
Bento, para decidir os rumos do
movimento.

Fique alerta para atender ao
chamado do seu Sindicato e
participar das atividades da
Campanha Salarial. Lembre que
quem luta, conquista!quem luta, conquista!quem luta, conquista!quem luta, conquista!quem luta, conquista!

Nossas Reivindicações:
A Campanha Salarial 2010 acontece em meio a um

cenário nunca antes visto, com obras sendo lançadas em
todos os cantos. Isso significa que os patrões estão
contabilizando lucros imensos. E nós, trabalhadores (as),
temos que ganhar salários compatíveis com a alta do mercado
da construção.

Reivindicamos 16% de reajuste salarial, com base no
crescimento do mercado; limite de 30 dias no Contrato de
Experiência; reconhecimento de novas funções; cesta básica
calculada pelo DIEESE para todos os trabalhadores (as);
emprego, salário, saúde e segurança no trabalho.

É isso aí, companheiros, todos (as) juntos, que com a luta
a vitória é certa!

O presidente Raimundo Brito chama os
trabalhadores pra luta, na última assembléia no

Largo de São Bento lotado

LEIA MAIS NA PÁGINA 2:
RÁDIO PEÃO: As lutas do seu Sindicato
Mercado: Os lucros imensos dos patrões
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OAS / Horto não fornece
contracheques nem crachá

Assim já é demais! O SIN-
TRACOM-BA sempre reclamando
pelos direitos dos operários (as), mas
a OAS, obra do Horto Florestal,
continua há quase dois anos com a
mesma ladainha. Não fornece
contracheques nem crachás aos seus
trabalhadores (as), que é obrigatório
pela Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT), e diz que é problema do
sistema do computador.

Mas que sistema é esse, que
uma empresa do porte da OAS,
não consegue colocar para funcionar
nunca? Mais parece conversa fiada
de patrão para enganar o tra-
balhador (a). E isso a direção do
Sindicato não vai mais aceitar. A
OAS tem que fornecer contra-
cheques e crachás. Do contrário,
vamos ter que parar a obra para
acertar.

VEJA OS GANHOS DO PATRÃO
Mercado da construção continua em alta em 2010

As expectativas para o mercado da
construção em 2010 são excelentes.
Impulsionado pelas obras do PAC, pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, pelo
aumento da oferta de crédito imobiliário
e a manutenção da redução do IPI para
alguns materiais de construção, o setor
não sentiu os efeitos da crise financeira
internacional, provocada pelos Estados
Unidos. Pelo contrário, terminou 2009
com um ótimo desempenho e projeta
um crescimento de 8,8% no PIB
(Produto Interno Bruto) em 2010.

Para respaldar o sucesso do setor,
em 2009, os lucros extraordinários, com
destaque para os ganhos da Cyrela,
que cresceram 239% (R$ 264 milhões),
e da Gafisa, 340% (R$ 63,7 milhões).

Os setores que receberão mais
recursos serão o energético e o imo-
biliário residencial, cujos investimen-
tos deverão passar de R$170 bilhões,
em 2009, para R$202 bilhões em 2010.

Os resultados da 41ª Sondagem
Nacional da Construção, realizada pelo
Sinduscon-SP e pela Fundação Getúlio

Vargas, em novembro, indicam a
satisfação dos empresários com o
desempenho atual das construtoras e
revelam expectativa futura ainda
melhor.

Os empresários avaliam que o
crédito imobiliário crescerá, bem como
aumentará o número de lançamentos
imobiliários, com destaque para
empreendimentos voltados para as
famílias de média e de baixa renda, e
esperam o aumento dos inves-
timentos em infraestrutura em 2010,
um ano eleitoral.

Estas informações foram publicadas
nos sites do Sinduscon-SP, Folha on
line e Brasil Econômico. O site da
Folha divulgou uma pesquisa feita pela
FGV, que aponta para uma redução
de 3,3% no déficit habitacional no
país.
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