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NEGOCIAÇÃO SALARIAL 2012
PALAVRA DO PRESIDENTE
prazo para fechamento da Convenção Coleva de Trabalho é o
dia 31 de maio.

O

O mês de junho já começou e até agora os
patrões não ﬁzeram uma proposta de acordo
com a expectava dos trabalhadores.
As negociações salariais ainda estão muito
frias, a pauta somente foi lida e ainda não
existe uma proposta oﬁcial por parte da classe patronal. Porém, existem indícios de que
os patrões pretendem dar um reajuste muito
abaixo do que os trabalhadores precisam. Por
isso precisamos nos preparar psicologicamente, porque se for preciso, vamos ter que fazer
uma grande mobilização para buscar a realização da nossa vontade.

Oracildes Tavares - Presidente do SINTRIVEL

Nosso salário tem que ser valorizado, a nossa força de trabalho é a única riqueza que temos.
Precisamos buscar mais do que já perdemos com o PIB e com a Inﬂação, temos que buscar um aumento
real que faça com que os trabalhadores tenham poder de compra maior. Tenho certeza da vontade dos trabalhadores.
A classe patronal não pode nos menosprezar, só vamos ﬁcar contentes com um bom salário.
Porque para comper com os outros ramos da produção do país e para que o setor da construção civil
tenha trabalhadores é preciso que os empresários paguem um salário que compense. Às vezes ouvimos
falar que em São Paulo o salário da construção civil teve menos reajuste, mas é só os patrões nos darem
os mesmos bene0cios que existem na convenção coleva do setor no Estado de São Paulo, que nós aceitamos também um reajuste menor no salário. É só nos dar: almoço, jantar, café da manhã, material escolar, ﬁnanciamento para materiais de construção com juro zero e cesta básica. É só nos dar esses bene0cios que vamos começar a pensar em diminuir o reajuste no salário. O Paraná não tem nada disso, então, nós temos
que ganhar no salário, fundo de garantia, 13º maior no fim do ano, férias descentes para planejar viajar e não sair fazer bico.
No sindicato, estamos conscientes com essa responsabilidade que está nos nossos ombros.
Vamos lutar sempre para que os trabalhadores tenham um salário digno e decente.

TRABALHADORES UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS!!!

CRECHE PARA FILHOS DOS TRABALHADORES
Uma das reivindicações do SINTRIVEL na pauta de negociações deste ano é a construção de creches para os ﬁlhos dos trabalhadores. A ideia surgiu a parr do 1º Encontro de Mulheres da Construção Civil, realizado no mês de março. As mulheres estão cada vez mais atuantes no mercado
de trabalho brasileiro. No Paraná o setor da Construção Civil emprega 136 mil pessoas sendo 7%
do sexo feminino. Em Cascavel, no ano passado, cerca de 650 mulheres trabalharam registradas
na Construção Civil. Mas não são somente as mulheres que precisam de creches para poder trabalhar, os homens também muitas vezes precisam de um local para deixar seus ﬁlhos enquanto
trabalham. É o caso dos pais solteiros e viúvos. O invesmento na garana dos direitos dos trabalhadores, como creches para seus ﬁlhos, é uma das grandes lutas do SINTRIVEL.

DENTISTA
Um dos bene9cios que o SINTRIVEL disponibiliza para os trabalhadores ﬁliados
ao sindicato é o atendimento odontológico. A clínica é na própria Sede Administrava do SINTRIVEL, que ﬁca no
Bairro Coqueiral em Cascavel - Rua Fagundes Varela, 2051. Denstas fazem o
atendimento de forma gratuita.

O agendamento de horário deve
ser feito pelo telefone 3226-1525

O MARTELO
Acompanhe nosso informavo na Rádio Globo 1270 AM.
•

Direito Trabalhista

•

Saúde e Segurança no Trabalho

•

Atividades do SINTRIVEL

•

E muito mais

Todos os sábados das
12h às 13h
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