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 ‘Matemágica’ das empreiteiras
não iludiu direção do sindicato

Assembleia
nesta sexta-feira

14 agosto • 7 horas
Portaria da Usiminas

NEGOCIAÇÃO

Se as empresas não melhorarem a contraproposta, campanha salarial será de novo resolvida na Justiça do Trabalho

Bem que os negociadores das 
empreiteiras tentaram, na reunião 
com a diretoria do sindicato, na 
manhã desta quarta-feira (12), em-
purrar uma contraproposta ilusória 
para a nossa data-base de agosto.

Pela ‘matemágica’ que apresen-
taram, parecia que teríamos um re-
ajuste salarial de 9,80%. Esse ín-
dice até que seria aceitável, diante 
da inflação de 9,38% em 12 meses.

Na realidade, porém, as empre-
sas chegaram a esse percentual 
através da soma de um reajuste 
salarial de 7,04% (para quem rece-
be até R$ 3 mil) mais uma cesta 
básica de R$ 180.

É ou não ‘matemágica’? Para os 
que recebem acima de R$ 3 mil, os 
patrões ofereceram incorporação 
de uma parcela fixa de R$ 211. E 
a cesta básica só seria concedida 
ao empregado sem nenhuma falta 

Para essas duas questões, os 
negociadores das empreiteiras 
alegam que não podem oferecer 
participação nos lucros ou resulta-
dos porque, segundo eles, não há 
lucros.

A justificativa para eles não 
concordarem com a estabilidade 
no emprego é a mesma para a 
mesquinhez em relação a todas as 
cláusulas, ou seja, a propalada cri-
se econômica.

O capitalismo tem dessas coi-
sas. Ele cria uma carência mundial 
para concentrar renda e ainda por 
cima quer jogar o ônus da crise nas 
costas dos trabalhadores.

A assembleia desta sexta-feira 
é soberana para dizer às empresas 
o que elas devem fazer com essa 
contraproposta miserável que nos 
apresentaram. E é melhor para aqui 
parar não propormos malcriação.

injustificada!
O presidente do sindicato, Ma-

caé Marcos Braz de Oliveira, ime-
diatamente rejeitou o condiciona-

mento da cesta básica à ausência 
de faltas. Ele perguntou ainda so-
bre a ‘plr’ e a estabilidade no em-
prego.

Em negociação no final da manhã e início da tarde desta quarta-feira (12), 
representantes do Sintracomos e das empreiteiras não chegaram a consenso
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6 MIL EXEMPLARES

Construção Operária. Publicação do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, 
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Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, 
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Q U A L I F I Q U E - S E  M A I S

Cursos do Ctep formam
profissionais multiqualificados

Informações na Rua Júlio Conceição, 100, Vila Mathias, Santos, 
fones 3326-0212, 3326-0213 e 3221-2050. www.ctep.org.br www.facebook.com/ctepsantos

REGIÃO

'Fórum cresce baixada' reúne
prefeitos nesta quarta-feira

Aquecedor solar
Inclui hidráulica e elétrica básica

Início: 31 agosto
Carga: 60 horas

Manhã, tarde, noite e sábado
R$ 400

2 vezes no boleto, 
3 vezes no cartão

Eletricista instalador
Início 24 agosto

Carga: 120 horas
Manhã, tarde ou noite

2ª a 6ª
R$ 100

1 vez no boleto ou 
2 vezes no cartão

NR 10 e NR 10 
reciclagem

Início: 5 outubro
Carga: 20 ou 40 horas

2ª a 6ª
18h30 às 22h30

R$ 200 a R$ 400
2 vezes no boleto ou 

3 vezes no cartão

Comandos elétricos
Início: 5 outubro
Carga: 120 horas

2ª a 6ª
18h30 às 22h30

R$ 200
1 vez no boleto ou 
2 vezes no cartão

Drywall
Início: 28 setembro

Carga: 40 horas
2ª a 6ª

18h30 às 22h30
R$ 300

2 vezes no boleto ou 
3 vezes no cartão

Os prefeitos da baixada santista e litoral participarão de reunião do ‘fórum 
cresce baixada’, na manhã desta quarta-feira (19), na agência metropolitana 
da baixada santista (Agem). Nosso sindicato estará lá.

Em 30 de agosto, 
o Sintracomos 
completará 

77 anos de lutas

O livro ‘A coragem dos 
vencedores’, com base 

na trajetória de 
diretores do sindicato, 

visa estimular a 
participação da 

categoria nas lutas 
coletivas. Ele continua 

à venda, na sede.
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