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C o d e s av i

Empresa cria dificuldades para
implantar o piso da construção
Diretoria do Sintracomos e trabalhadores da Codesavi não abrem mão
do piso salarial da construção civil, conquistado na greve de 2012

Não falte

Vespasiano Rocha

Assembleia nesta quinta

25 • abril

5ª-feira
• 18h30
Grêmio Nissei Vicentino - Praça 23 de Maio, 56 - Em frente ao Praia Clube
Lu ta s

História do
Sintracomos
Para comemorar, em 29
de agosto, os 75 anos
do sindicato, a diretoria
lançará o livro ‘A coragem
dos vencedores’, de Ricardo
Magalhães, com histórias
da nossa casa de lutas.

Assembleia de aprovação da
pauta de reivindicações, em
27 de fevereiro, no Grêmio
Nissei Vicentino, mostra
categoria mobilizada para a
campanha salarial deste ano
Quarta-feira, 28 de abril de 2012, cinco e meia da manhã. Um trator, um rastelo mecânico, um caminhão e 40
pessoas não saíram da garagem municipal.
Começou assim a greve histórica dos 1.200 trabalhadores e trabalhadoras da Codesavi, que resultou na
também histórica conquista do piso salarial da construção civil.
Por volta das 7 horas, centenas de colegas se concentraram no local, engrossando o movimento. Nessa
hora, a Codesavi estava totalmente paralisada.
Houve uma assembleia às 9h30, embaixo de chuva,
que rejeitou a terceira contraproposta da empresa. A pro-

posta final foi aprovada à noite, em assembleia que lotou
a Câmara Municipal.
A categoria aceitou o compromisso da empresa de,
em 2013, igualar o piso salarial ao da construção
civil. Houve também correção salarial de
20% e 7,3% no tíquete alimentação.
Agora, para renovar o acordo
coletivo de trabalho na data-base
de abril, a direção da empresa
cria dificuldades quanto ao piso
salarial acertado em 2012.
Leia mais na página 2
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Não abrimos mão

Piso da
construção é
nosso ponto
de honra

Diretoria do Sintracomos, comissão eleita em assembleia e direção
da Codesavi têm negociado as reivindicações de 2013

Macaé Marcos Braz de Oliveira, presidente
do sindicato: ‘Lutamos por 16 anos para
igualar o piso e agora, que conseguimos, não
desistiremos dele de jeito nenhum’.

Quanto mais companheiros e companheiras
na assembleia, maior a nossa força para
exigir o cumprimento do acordo
No ano passado, as assembleias anteriores à greve lotaram o auditório do
Grêmio Nissei Brasileiro. Neste ano, não
será diferente. Só assim a Codesavi ouvirá
nosso grito de alerta.
A assembleia desta quinta-feira debaterá o que fazer diante do embaço referente à cláusula do acordo de 2012 que
garante o piso salarial da construção civil
em 2013.

Quer mudar
de vida?
Filie-se ao
sindicato!

Mas conhecerá e discutirá também
a contraproposta da empresa para as
reivindicações da campanha salarial deste ano. Ou seja: dois assuntos da maior
importância.
O principal ponto é a reposição inflacionária dos 12 meses anteriores à
data-base, mais 5% de aumento real. Já
participamos de três negociações com a
direção da empresa.

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.

Assinado

O que garante o acordo de 2012
Veja o que diz a terceira cláusula do acordo
coletivo de trabalho assinado pelas direções da
Codesavi e do Sintracomos, em 2012, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).
Cláusula terceira - pisos salariais: Recomposição
das perdas inflacionárias do período, no importe de
5,47%, mais o aumento real de 14,53%, totalizando
assim 20% de reajuste, passando a ser o seguinte os
pisos salariais:
1 ...
2 ...
3 O piso normativo geral da categoria previsto em
convenção coletiva de trabalho da construção civil
firmada pelo Sintracomos será aplicado e pago aos
trabalhadores da Codesavi, qualificados e não qualificados, a partir de 1 de abril de 2013.
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