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Vitória da persistência
DATA-BASE

Greve de 26 dias, tocada pela direção sindical e pelos abnegados de sempre, foi positiva, com 10% de correção salarial

Presidente Macaé: ‘A aprovação por 
unanimidade, sem aquela meia dúzia que 
muitas vezes grita descontentamento ao 
final de cada campanha salarial, demonstra a 
credibilidade do sindicato perante a categoria’

Com a sensação de vitória estam-
pada nos sorrisos abertos, nos braços 
levantados e punhos cerrados, nossa 
assembleia permanente finalizou, na 
segunda-feira (14), a greve de 26 dias.

Como aconteceu diariamente, du-
rante as três semanas e meia de luta, 
a assembleia foi na portaria da Usimi-
nas, com participação de vários com-
panheiros, de outras categorias, que 
nos apoiaram.

“Não houve sequer um voto contrá-
rio”, comemora o presidente do sindi-

cato, Macaé Marcos. A ata do acordo, 
assinada logo após a assembleia pelos 
representantes das 18 empreiteiras, 
garante 10% de correção salarial.

O mesmo percentual é aplicado ao 
tíquete-alimentação, que passou de 
R$ 150 para R$ 165, sem prejuízo das 
refeições nos restaurantes da usina e 
independente do número de faltas.

Bom lembrar que os 10% incidem 
também sobre férias, 13º salário e 
fundo de garantia (fgts). As empresas 

pagarão 16 dias parados e os dez dias 
restantes serão compensados pelos 
trabalhadores.

O acordo coletivo, que foi proposto 
pelo sindicato, contra o qual as empre-
sas passaram dias resistindo, garante 
ainda a participação nos lucros ou re-
sultados (plr) de R$ 1.100, nos mesmos 
critérios de 2014.

A proposta foi aceita finalmente pe-
las empresas após duas negociações, 
uma na tarde de quinta-feira (10) e ou-

tra na manhã de sexta (11), ambas na 
nossa subsede de Cubatão.

Os jurídicos do sindicato e das em-
preiteiras comunicaram o acordo ao 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT-
-SP), que estava para marcar o julga-
mento da greve nos próximos dias.

A lição que fica, para o grosso da 
categoria, é que a persistência na luta, 
e não a desistência, nos conduz a me-
lhores condições de vida e trabalho. O 
conformismo não é a nossa prática. 

 10% de correção salarial
 10% no tíquete alimentação
 ‘Plr’ de R$ 1.100
 Pagamento de 16 dias parados
 Compensação de dez dias parados
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No começo da greve, rejeitamos reajuste salarial de 7,04%, nada de ‘plr’ e tíquete alimentação de R$ 180 para os 3 mil operários
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DESENVOLVIMENTO

Presidente 
da Usiminas 

convidado para 
ir ao fórum 

‘cresce baixada’

O fórum ‘cresce baixada’, que reúne sindicatos e outros segmentos 
da região em defesa do polo industrial, convidou o presidente da Usimi-
nas, Rômel Erwin de Souza, para uma reunião em Santos.

Se ele aceitar o convite, poderá apresentar e receber propostas de 
recuperação da fábrica de aço cubatense. Há poucos dias, empresários 
do setor siderúrgico estiveram com a cúpula econômica do governo.

Para o vice-presidente do nosso Sintracomos, Luiz Carlos de Andrade, 
que acompanha as atividades do fórum ‘cresce baixada’, elas poderão re-
sultar na diminuição do desemprego e até na geração de postos de trabalho.

Foto do presidente da Usiminas, crédito 
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PARABÉNS AOS DE SEMPRE

Momentos importantes
da nossa persistência luta

Diretoria do sindicato 
agradece aos companheiros 
que insistiram na luta e aos 
de outras categorias que 
vieram prestar solidariedade
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bleias dos 26 dias em que permane-
cemos parados, debaixo de chuva, 
sol, frio, calor, sereno e vento, mos-
trando que temos a coragem dos 
vencedores.

Aos que não acreditaram na nos-
sa luta, oferecemos os louros da vi-
tória, na expectativa de que abando-
nem o hábito da desistência no meio 
do caminho, pois, afinal, todos são 
beneficiados.

Rômel Erwin de Souza


