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CAMPANHA SALARIAL 2014
TRABALHADORES (AS) UNIDOS, 

GREVE VITORIOSA!

Assembleia aprovou por maioria 
a proposta do MPT e o fi m da greve

CAMPANHA SALARIAL 2014
TRABALHADORES (AS) UNIDOS, 

GREVE VITORIOSA!

A luta foi dura, mas a vitória é dos 
trabalhadores (as)! Depois de três 
meses de exaustivas reuniões para 
negociar o acordo, não tivemos op-
ção e, junto com o SINTRACOM-BA 
e a FETRACOM-BA, foi decretada 
greve geral, em 24/03. Com o im-
passe criado pelos patrões, as nego-
ciações passaram para a mediação 
da SRTE e, depois, para o Ministério 
Público do Trabalho. 

Os trabalhadores (as) entenderam 
que não podiam correr o risco do dis-
sídio ir para julgamento no TRT. E, no 
dia 07/04, às 10 horas, em assembleia 
geral com cerca de quatro mil traba-
lhadores (as), no Largo de São Bento, 
a maioria aprovou o fi m da greve com 
retorno ao trabalho em 08/04, e a 
proposta do MPT, de 8% de reajuste 
salarial, a partir de 1º/04, sendo 6% 
retroativos a 1º/01 até março, para a 
faixa salarial até Operário Qualifi cado.

Para a faixa salarial superior a Ope-
rário Qualifi cado até R$ 4.999,99, o 
reajuste é de 7%, em 1º/04, sendo 71 3496-6238

6% retroativos a 1º/01 até março. 
Para quem ganha a partir de R$ 5 mil, 
reajuste de 6% retroativos a 1º/01.

Conquistamos também o acrésci-
mo de R$ 20 na cesta básica, que 
passa a valer R$ 127,00, a partir de 
1º/05. A cesta básica comum passa a 
valer R$ 67,91. O vale refeição será 
reajustado em 8%. E, com relação 
aos dias parados, serão abonados 1/3 
(correspondente a 32 horas); serão 
compensados 1/3 de segunda-feira a 
sábado; e serão descontados1/3. Fi-
cou garantido o pagamento da dife-
rença salarial e as horas descontadas 
não terão reflexos nas férias e cesta 
básica.

O presidente José Ribeiro res-
salta que a luta não foi fácil, mas as 
conquistas são resultado do es-
forço conjunto da diretoria e da 
união dos trabalhadores (as) com o                              
SINTRACOM-BA. 

Quem luta, conquista! 
Confi ra as Tabelas Salariais na Pág. 2.
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VEJA COMO FICA SEU SALÁRIO NAS TABELAS

OBSERVAÇÕES: 1 – Os demais trabalhadores que exercem funções não incluídas nos pisos normativos, mas 
que recebem salários até o piso dos Operários Qualifi cados, terão seus salários reajustados nos mesmos percen-
tuais, assim como aqueles que ganham acima, farão jus aos aumentos acordados para cada faixa salarial; 2 – Os 
valores das diferenças serão desiguais aos apresentados acima, caso o trabalhador tenha recebido horas extras, 
adicionais de insalubridade ou periculosidade, adicional noturno, horas prêmios ou qualquer outro provento nos 
meses de Janeiro a Março; 3 – Poderá haver apuração de valores desiguais, em caso de Férias gozadas, pois incidirá 
o percentual de 6% sobre os valores relativos aos dias gozados no período de Janeiro a Março/2014, assim como 
em caso de faltas e admissão ou demissão, em que o cálculo será apurado considerando os dias trabalhados.

Paramos mais de 95% 
dos canteiros em todo o estado

Ednalva Bispo, Lúcia Maia, 
Rosa Souza (CTB) e Raimundo Brito

Nos canteiros de 
obras de Tucano

Fizemos grandes passeatas e manifestações
nas ruas de Salvador

Diretor Raimundo Brito, 
fala aos trabalhadores (as)

A greve no interior: Alagoinhas No município de Cruz das Almas

A greve na mídia: 
foto do programa Que Venha o Povo

Apoio político: Vereador 
Everaldo Augusto (PCdoB) e José Ribeiro 


