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CAMPANHA SALARIAL 2016

Mobilização já: Venha lutar para garantir um bom reajuste nas cerâmicas
Companheiros (as) trabalhadores
(as) das Cerâmicas para construção. A
direção do SINTRACOM-BA convoca todos para a luta. A Campanha Salarial 2016 está em curso e já tivemos
algumas reuniões, mas as negociações
estão emperradas. Os patrões choram de barriga cheia e alegam crise e
dificuldades financeiras, para negar o
atendimento às nossas reivindicações.
Não aceitamos propostas indecentes, basta de exploração. Queremos um bom reajuste nos salários,

anuênio e aumento da cesta básica.
Para garantir essas conquistas, precisamos mobilizar nas cerâmicas,
pressionar os patrões e mostrar que
os trabalhadores (as) estão dispostos
a lutar.
No dia 29/02, teremos mais uma
reunião com o patronato, na sede
da FIEB, em Salvador. Avisamos aos
patrões que só aceitamos discutir a
partir da inflação do período, com
o índice de 11,28%. Se não houver
avanços, vamos ter que levar para a

mediação do Ministério Público do
Trabalho.
Lembramos que as empresas do
ramo da construção, incluindo as
cerâmicas, ganharam lucros imensos,
com o estímulo ao setor nos governos Lula e Dilma, que transformaram
o país num grande canteiro de obras.
E a presidenta Dilma Rousseff já anunciou o início da terceira fase do PAC.
Há boas perspectivas para o setor.
Vamos pra luta, companheiros
(as). Quem luta, conquista!

LEIA MAIS:

Curta nossa página:
facebook.com/sintracom.ba

Atenção cerâmicas do município Presidente Jânio Quadros: Basta de exploração.
Respeitem nossa Convenção Coletiva de
Trabalho.
Saiba como está a Campanha Salarial dos
colegas da construção. Estão na luta, participando das assembleias e com mobilizações nos canteiros. (foto)
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Exploração nas Cerâmicas do município Presidente Jânio Quadros
A direção do SINTRACOM-BA está recebendo
denúncias sobre quatro cerâmicas da região do
município Presidente Jânio Quadros, que estão
desrespeitando a Convenção Coletiva do Trabalho
(CCT) e negando direitos que são garantidos aos
trabalhadores (as). Dentre essas, a Cerâmica JB, a
Cerâmica Dois Irmãos e a Cerâmica Santo Expedito.
Basta de exploração! Respeitem a nossa CCT e
os direitos dos trabalhadores (as). O SINTRACOMBA vai tomar as medidas cabíveis. Do jeito que está
não pode ficar.

Veja como está a mobilização dos colegas da construção

Os trabalhadores da construção estão na luta por salário e melhorias

EXPEDIENTE

A Campanha Salarial 2016 dos colegas da construção está em ritmo de luta e mobilização. O
SINTRACOM-BA e a FETRACOM-BA convocam e
os trabalhadores (as) atendem ao chamado, participando das assembleias e mobilizações nos canteiros
de obras.
Houve várias reuniões, mas o impasse continua.
Os patrões se negam a atender às reivindicações e a
fechar o acordo. Desse jeito não dava pra continuar.
Agora as negociações tomaram outro rumo e serão
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feitas com a mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT).
Os operários da construção estão unidos com a
direção do SINTRACOM-BA. A mobilização é importante, para mostrar que os trabalhadores (as)
estão unidos e firmes na luta, e a categoria está fortalecida.
Companheiros (as) das cerâmicas, vamos fazer
como os colegas da construção: Mobilização já, para
garantir um bom reajuste salarial, anuênio e cesta
básica. Vale lembrar que quem luta, conquista!
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