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C a m pa n h a s a l a r i a l data - b a s e
Fotos: Vespasiano Rocha

Assembleia de
contraproposta
Categoria conhecerá o que a empresa oferece para
a data-base de maio e decidirá o que fazer
Após quantas negociações com a direção
da empresa, temos uma contraproposta para
mostrar à categoria. A assembleia será soberana para discuti-la e votá-la.
Achamos melhor não antecipá-la, neste
tabloide, para não esvaziar a reunião nem pre-

judicar o fator surpresa. Por isso, a presença
de todos é fundamental.
Ninguém pode faltar. Mesmo, mesmo.
Sabe por quê? Para a maioria não correr risco
de deixar que uma possível minoria defina o
resultado da campanha salarial.

É l u ta !

Manter a mobilização
Nessa assembleia e nas anteriores, categoria tem deixado bastante clara a disposição de lutar cada vez mais pela manutenção e ampliação dos direitos coletivos.

Já lotamos algumas vezes o salão do tradicional clube japonês e o faremos de novo, nesta primeira quinzena de maio

12 • maio
2ª-feira

18h30

São Vicente Praia Clube
Avenida Luiz Augusto Pimenta, s/n
Ao lado dos Bombeiros

Companheiros e companheiras, no plenário da Câmara Municipal, em 14 de março,
quando foram aprovadas as reivindicações, reproduzidas no verso desta edição.

Presidente do sindicato, Macaé Marcos
Braz, pondera que ‘o futuro desta
luta salarial de data-base dependerá
totalmente da boa participação da
categoria na assembleia’
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Pa u ta

Batalhar pelo que queremos
Fotos: Vespasiano Rocha

Neste ano, o pessoal apresentou reivindicações próprias, além daquelas propostas pela diretoria do sindicato

A próxima
assembleia, no
clube japonês,
precisa ter
mais gente que
a anterior, para
definir o rumo
da campanha
salarial

Guerreiros e guerreiras

Uma categoria que
trabalha e reivindica

A categoria acatou a ideia da direção do sindicato e apresentou algumas boas
reivindicações para a pauta deste ano, na assembleia de 14 de março, que publicamos aqui.
 Piso salarial, a partir de maio, igual ao da convenção coletiva de trabalho
da construção civil.  Reajuste salarial conforme o INPC IBGE acumulado entre
1º de maio de 2013 e 30 de abril de 2014.  Sobre o salário já reajustado, 10%
de aumento real.  Inclusão das funções de tratador de animal e motorista na
cláusula que trata do piso salarial. Esses profissionais estão sem reajuste desde
2012, por não constarem da tabela de pisos.  Ao exercer função que não seja a
sua, que o empregado tenha acréscimo de 50% no salário-base.  Imediato reajuste salarial de 66%, antes da data-base, para os encarregados concursados. 
Vale-alimentação de R$ 550 para o pessoal operacional e de R$ 500 para o administrativo, sempre no dia 30 do mês, como era antes. No caso de atraso, multa de
50%, por dia, creditada no vale do mês seguinte.  Aumento da cesta-básica para
40 quilos, com distribuição todo dia 20.  Acréscimo de dois terços do salário no
pagamento de férias.  Adicional de insalubridade de 40% do salário nominal dos
encarregados e dos funcionários das equipes de asfalto, roçado, pintura asfáltica,
limpeza de valas, canais e área de transbordo no Sambaiatuba.  Na jornada de
trabalho, folgas mensais na tabela de 12 por 36, em serviços na estação rodoviária.  Planos de saúde, hospitalar e bucal para família e dependentes legais. 
Fornecimento de uniformes e equipamentos de proteção individual a cada quatro
meses ou quando requisitado pelo trabalhador.  Entrega de luvas pelos encarregados ou supervisores.  Demonstrativo de pagamento com salário-base, salário
de contribuição, base de cálculo do INSS, FGTS, fundo de garantia do mês, cálculo
e faixa do IRRF.  Manutenção das demais cláusulas do acordo vigente não alteradas nesta lista reivindicatória.  Em 2015, retorno da data-base para 1º de maio.
 Multa de 5% do maior piso normativo, por empregado, por infração e por dia,
em favor do trabalhador, no caso de descumprimento de cada cláusula do acordo
coletivo ou de direito garantido por legislação.
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