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Grande assembleia, na 25
portaria 1, nesta 2ª-feira
agosto
8 horas

Fotos: Vespasiano Rocha

Soberana

Assembleia do dia 14
recusou contraproposta

Ontem à tarde, em São
Paulo, empreiteiras
acataram novo índice
de reajuste para evitar
a greve por tempo
indeterminado

Vamos votar nova proposta, apresentada nesta quinta-feira, pela Justiça do Trabalho
Em vez de procurar o Sintracomos
e ceder um pouco mais nas negociações, as 15 empreiteiras da Usiminas
acharam melhor recorrer ao Tribunal
Regional do Trabalho (TRT-SP).
Seus representantes protocolaram
requerimento de dissídio coletivo, na

Justiça do Trabalho, que marcou audiência de conciliação e instrução para
a tarde de ontem, quinta-feira (21), na
capital.
Nessa audiência, as empresas
aceitaram proposta do TRT que eleva
para 7,93% a correção dos salários e

da participação nos lucros ou resultados (plr).
O TRT propôs ainda, junto com o Ministério Público do Trabalho (MPT), o fim
da limitação de faltas para pagamento da
cesta-básica, aumentada para R$ 120. E
as empreiteiras concordaram.

A assembleia de quinta-feira da semana passada (14) lotou
a subsede do sindicato, rejeitou a contraproposta das empreiteiras, apresentada dois dias antes, e aprovou greve por tempo
indeterminado.
Na negociação do dia 12, elas haviam oferecido ofereceram
correção salarial de 7,33%, extensiva à cesta básica, mais participação nos lucros ou resultados (plr) de R$ 1.040.
A assembleia insistiu na correção salarial de 10%, ‘plr’ de 1,3
salário e cesta-básica de R$ 300, aprovadas na semana retrasada,
quando decretamos o ‘estado de greve’.
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Greve foi comunicada às
empresas na segunda-feira
Fotos: Vespasiano Rocha

Empresas costumam
jogar para dar zero a
zero, mas diretoria do
sindicato sempre quer
um a um, como diz a
música do Djavan
A data de início da greve
foi comunicada às empresas
na segunda-feira (18), pois
na sexta (15) foi feriado em
Cubatão. Pela lei de greve
(7783-1989), a paralisação
poderia começar hoje, sextafeira (22).
Mas a assembleia acatou
a sugestão do presidente do
sindicato, de começar a greve no dia 25: “Isso aumenta a
chance de um acordo negociado, evitando o movimento”, disse Macaé.

Diretoria do Sintracomos sempre aposta nas negociações, como nesta da foto, no dia 12, mas empresas preferem julgamento judicial

Jurídico

Direito do consumidor
O sindicato tem agora uma advogada especializada em direito do
consumidor. Se você tem algum problema nesse sentido, ligue 3878-5050
e marque uma hora com a Dra. Luciana Pacheco Vaz.

Macaé Marcos
Braz, presidente do
sindicato: ‘Vivemos
dando provas de
flexibilidade em busca
de um bom acordo’

Quer mudar de vida?
Filie-se ao sindicato!

www.sintracomos.org.br

10 mil exemplares
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