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CAMPANHA SALARIAL 2010 TEM CONQUISTA HISTÓRICA
Lutamos e garantimos 10% de reajuste, plano de saúde e aviso indenizado

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA NO ESTADO DA BAHIA - Nº 492 – FEVEREIRO/2010

JORNAL DO

Com o Largo de São Bento lotado,
mais de quatro mil trabalhadores (as)
da construção reunidos em assembléia
geral, na noite da última sexta-feira
(19), aprovaram 10% de reajuste
salarial para os pisos salariais e 8% para
os demais trabalhadores Além do
aumento, conquistamos plano de
saúde, a partir de janeiro/2011, e aviso
prévio indenizado, a partir de 1º/03/
2010 (veja mais conquistas no boxe).

É uma conquista histórica para a
categoria, ressalta o presidente do
SINTRACOM-BA, Raimundo Brito:
“Nenhuma outra categoria obteve um
aumento com esse percentual nos
últimos anos. Foi fundamental a
participação maciça dos trabalhadores
e trabalhadoras nas assembléias e
atividades da campanha salarial. Só
assim foi possível conquistar um bom
reajuste salarial”.

A proposta de reajuste 10% de
aumento salarial foi apresentada pela
mediação da Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego (SRTE), em
reunião realizada no início da tarde,
com a direção do SINTRACOM-BA e
representantes do patronato.  O
reajuste salarial é retroativo a 1º de
janeiro/2010, e as diferenças deverão
ser pagas até o dia 20/03/2010.

A Campanha Salarial 2010 foi
iniciada em novembro de 2009 e,
desde então, foram realizadas diversas
reuniões com os empresários sem
chegar a um acordo.

Em assembléia geral realizada antes
do Carnaval, os operários deram um
ultimato aos patrões: caso o acordo
não fosse fechado com uma boa
proposta de reajuste, a categoria entraria
em greve no dia 22/02.  Com o
acordo fechado e a garantia de
conquistas históricas para a categoria,

os trabalhadores (as) decidiram
cancelar a greve.

É isso aí, companheiros! Sem
dúvida alguma essas conquistas
foram um grande avanço em
nossa luta. Mas não devemos
esquecer que a luta por
melhorias continua.

Quem luta, conquista!

Leia mais sobre a Campanha Salarial 2010 e Tabela de Pisos do Interior com 10%

Mais conquistas
Além do aumento salarial, conquistamos também:
v      Plano de saúde, a partir de janeiro de 2011;
v      Aviso prévio indenizado, a partir de 1º de março/2010;
v   Garantia do descanso semanal remunerado com 110% para as
horas extras de domingos e feriados, acrescidas de 18% a título de
DSR;
v Aumento da cesta básica para R$ 70 (nenhuma falta) e R$ 55
(até três faltas ou atestados) – em obras com até 130 trabalhadores e,
a partir de janeiro 2011, com 100 trabalhadores;
v Aumento do café da manhã para três pães e um copo de 300 ml;
v Pagamento antecipado para sexta-feira, quando a data cair num
fim de semana;
v Entrega de dois fardamentos, no momento do fechamento do
contrato (antes era um);
v Implantação de tabela de funções e salários da Embasa;
v Inclusão na tabela das funções de Encarregado, Cabo de Turma
e Apropriador;
v Equiparação dos pisos do interior com os da RMS: em cinco
anos para Operários Qualificados; em dois anos para Ajudantes.

Assembléia decisiva, dia 19/02, lota o Largo de
São Bento e aprova os 10% de reajuste salarial

EDIÇÃO INTERIOR
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Disque Denúncia: (71) 34966238

Participação dos trabalhadores (as) foi fundamental para a

vitória da luta!
Desde o início, em novembro/2009, entendemos que a Campanha Salarial 2010 iria fazer a diferença com a participação

maciça dos trabalhadores (as) nas atividades convocadas pela direção do SINTRACOM-BA.
Confira alguns momentos das assembléias lotadas, no tradicional quartel-general das campanhas salariais, o Largo de São

Bento, na Praça Castro Alves e no Clube Fantoches, em Salvador.
A luta como o tempo não para!

Assembléia no largo de São Bento em 28/01 Praça Castro Alves cheia na assembléia em 04/02

O tradicional Clube Fantoches 09/02

A imparcialidade e bom senso     dos mediadores da SRTE foi
fundamental para o fechamento do acordo.Por isso, a direção do
SINTRACOM-BA faz questão de agradecer a presença marcante da
representação desse órgão, na pessoa da Dra. Isa Simões
superintendente da SRTE, que fez a seguinte declaração: “Esta
negociação mostrou a importância da mediação coletiva como
instrumento de solução de conflitos. A grande importância da
mediação sem partido, nesse caso, foi a felicidade de conseguir fechar
o acordo com um percentual muito bom, sem necessidade de greve,
que é um instrumento de direito do trabalhador. Isso demonstrou
o amadurecimento das partes envolvidas”.

Presença da SRTE

TABELA SALARIAL JANEIRO 2010 - PISOS NORMATIVOS – INTERIOR

DEMAIS TRABALHADORES
Os salários dos demais trabalhadores serão reajustados pelo índice de 8,00% (Oito por cento) sobre o salário de
Setembro/2009 a partir de 1º de Janeiro/2010.
PISO MÍNIMO DA CATEGORIA NO INTERIOR
O Piso Normativo da Categoria no  Interior é de R$ 520,67 (Quinhentos e vinte
reais e sessenta e sete centavos) por mês a partir de Janeiro/2010.


