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Trabalhadores e trabalhadoras em
assembleia no Trevo da Resistência!

Foi difícil, mas vencemos!
Indiscutivelmente, o SITICCAN enfrentou em
2017, uma das mais difíceis Campanhas Salariais
dos últimos anos. Isto porque, se apegando ao fato
de o Brasil está vivendo um momento de crise
econômica, os patrões bateram pé ﬁrme, alegando
que não poderia dar mais do que 1% (um por
cento) de reajuste salarial para os companheiros e
companheiras da Montagem e Manutenção
Industrial. Ocorre, que do lado dos trabalhadores e
trabalhadoras tinha uma equipe de sindicalistas
preparada para o enfrentamento, e que utilizou
com extrema habilidade os instrumentos jurídicos
à disposição para fazer valer os direitos dos
trabalhadores e trabalhadoras da base de atuação
do sindicato.
De fato, não foi nada fácil consegui 5% (cinco
por cento) sobre o piso salarial e demais cláusulas
econômicas como a cesta básica e o ticket
alimentação. Assim, obtivemos a reposição da
inﬂação do período, mais 1% (um por cento) de
ganho real. Conseguimos ainda, manter todas as
conquistas obtidas nas CCTs passadas, e um
expressivo avanço com a inclusão da
obrigatoriedade por parte das empresas do
fornecimento do Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), que servirá para
o preenchimento do (PPP), uma vez que este
laudo oferecerá informações referentes às
condições ambientais das empresas, para ﬁns da
concessão de benefício da aposentadoria
especial.
Convicta de que a receita para uma campanha

salarial vitoriosa é, dentre outras coisas, a união da
categoria e a organização do sindicato, a diretoria
do SITICCAN entendeu que o melhor para os
companheiros e companheiras era acatar o
fechamento do acordo proposto pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT), na última das várias
reuniões que aconteceram na sede da
Superintendência do órgão, em Salvador. A luta,
ainda está longe da acabar. O SITICCAN vai
continuar discutindo com o Sindicato Patronal a
inclusão dos inspetores de qualidade na Tabela de
Pisos Salariais, e também a garantia de um
percentual para os proﬁssionais com certiﬁcado
ABRAMAN, nos contratos de manutenção.
Pode até não ter sido o reajuste que os
trabalhadores e trabalhadoras faziam jus.
Entretanto, se levarmos em consideração o
cenário de crise econômica pelo qual atravessa o
nosso país, com uma recessão que castiga a
população, motivando um índice de desemprego
nunca visto na história recente do Brasil,
haveremos de chegar à conclusão de que valeu e
muito a luta da Comissão de Negociação do
SITICCAN, cuja força maior para se manter ﬁrme,
veio justamente da participação maciça dos
companheiros e companheiras nas assembleias e
da certeza de estar cumprindo com o dever de
defender com unhas e dentes os direitos da
categoria.
Nossa luta não para, assim como também o
tempo não para!

Está difícil lidar com a PREDIGÁS
A PREDIGÁS ENGENHARIA é um empresa que
não toma jeito mesmo. Além de continuar
sistematicamente atrasando os salários dos
companheiros e companheiras, deu para atrasar
também o pagamento da rescisão e dos 40%
(quarenta por cento) do Fundo de Garantia Por
Tempo de Serviço (FGTS). Esses absurdos
praticados pela PREDIGÁS vem acontecendo nas
áreas da BAMAT, TEMAT, BR Distribuidora e na obra

Entendendo ser o melhor para a categoria, trabalhadores
e trabalhadoras votaram a favor do acordo da CCT, em
concorrida assembleia no Trevo da Resistência, símbolo das
grandes lutas travadas pelos companheiros e companheiras.

Campanha de inclusão

Com o objetivo de criar um banco de dados para
colocar à disposição das empresas que laboram ou
que venham laborar atividades na base do
SITICCAN, o Departamento Jurídico do sindicato
lançou a campanha de cadastro para portadores de
deﬁciências que residem nos municípios de atuação
da entidade. A iniciativa, visa cumprir a Lei de
Inclusão do Deﬁciente. As pessoas interessadas
devem encaminhar currículo com informações
médicas sobre o portador da deﬁciência para o
seguinte e-mail: siticcan@terra.com.br

da BA-522, em São Francisco do Conde. O
SITICCAN é adepto ao adágio popular que diz que:
“Quem avisa, amigo é”! Não é a primeira vez que
esse tipo de reclamação chega ao sindicato trazida
pelos trabalhadores e trabalhadoras. Já levamos o
caso ao conhecimento da BR distribuidora e caso
uma solução imediata não seja tomada, vamos
acionar o nosso setor jurídico que adotará as
medidas cabíveis. Assim é que não vai ﬁcar!
Diante da aprovação da Reforma Trabalhista, o
SITICCAN não vai ﬁcar de braços cruzados e vai
combater veementemente todo e qualquer dano
que esta reforma, se assim podemos chama-la,
venha trazer para os trabalhadores e
trabalhadoras. É do conhecimento de toda a
categoria que esta reforma não vai criar emprego
algum, muito menos modernizar nada. O que o
governo federal deseja de verdade é retirar
direitos dos companheiros e
companheiras que foram
conquistados à base de muita
luta. E isso, não vamos
aceitar! Em um dos atos
contra essa reforma o
companheiro Nilo do
SITICCAN (foto) foi
covardemente agredido pela
polícia de Brasília, mas nem
por isso deixou de mostrar a
garra da categoria.

Quem também apoiou a diretoria do
SITICCAN durante toda a Campanha Salarial
foram os companheiros e companheiras de
Taquipe. Se tinha assembleia, eles estavam
colados.
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MKS e NPE não tomam jeito
A MKS e a NPE continuam sem dispensar o
tratamento que os trabalhadores e trabalhadoras
efetivamente merecem. Lamentavelmente, o que
vemos no dia a dia, são essas duas empresas se
comportarem como 'gatas' de quinta categoria. Só
para ter uma ideia da falta de respeito para com os
companheiros e companheiras, as duas 'gatinhas'
mantém refeitórios, almoxarifados e vestiários, num
mesmo container, e em total estado de calamidade
pública. Em casos extremos, os trabalhadores e
trabalhadoras são obrigados a retornar para casa
sem tomar banho, isso depois de um dia exaustivo
de trabalho. Mas não há de ser nada não. O
SITICCAN vai botar para quebrar em cima dessas
'gatinhas de meia tigela. Esperem pra ver!

A turma da Dow Química chegou junto com
o SITICCAN, durante as assembleias. Ao ﬁnal,
comemoraram a conquista de mais um
reajuste salarial e a manutenção de conquistas
da CCTs passadas.

Siticcan vai produzir cartilha
Com o objetivo de manter os companheiros e
companheiras sobre os avanços e a manutenção das última
conquistas o Siticcan vai produziu a cartilha de bolso, com a
Convenção Coletiva 2017 da Construção Civil e da Montagem
e Manutenção Industrial. A cartilha é uma ferramenta que rege
a atividade das categorias. De simples manuseio, a cartilha
facilitará os companheiros e companheiras tirarem dúvidas e
se manterem informados sobre os seus direitos e deveres. Na
cartilha, estão as cláusulas que mais dizem respeito à
categoria no desempenho das suas funções. Todo trabalhador
e toda trabalhadora tem direito a cartilha. Para adquiri-la, só
precisa entrar em contato com o sindicato, através dos
t e l e f o n e s : 3 6 0 1 - 1111 / 3 6 0 1 2 5 2 0 o u d o e - m a i l :
secretaria@siticcan.com.br.

Diretores do SITICCAN visitam obra da Odebrecht
Uma equipe de diretores do SITICCAN visitou,
recentemente, a obra da Odebrecht, no Porto de
Aratu e veriﬁcou que a empresa oferece aos
trabalhadores e trabalhadoras, condições
satisfatórias tanto no vestiário, como no refeitório.
Mas isso, nada mais é do que obrigação de uma
empresa que em tese, se respeita e respeita seus
funcionários. Os sindicalistas aproveitaram para
se reunir com os cipistas, que aﬁrmaram não
enfrentar qualquer diﬁculdade no exercícios de

suas funções. Até ai, tudo bem. Acontece que,
aproveitando a presença dos diretores do
SITICCAN na obra, os companheiros e
companheiras aproveitaram para reclamar da
folga no dia de pagamento, que não vem sendo
dada, do horário de saída no turno da tarde, do café
da manhã que sempre vem faltando itens e do
horário que é servida a refeição noturna. Tá claro
que tem muita coisa que precisa ser acertada e o
SITICCAN não vai deixar isso barato!
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PISOS NORMATIVOS PARA AS
ÁREAS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL
FUNÇÕES
Acoplador
Ajudante Comum - Construção Civil
Ajudante de Limpeza Industrial
Ajudante de Montagem e Manutenção
Ajudante Prá co - Construção Civil
Almoxarife
Apontador
Apropriador
Armador
Assistente Administra vo
Auxiliar Administra vo
Auxiliar de Almoxarifado
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Escritório
Auxiliar de Operador de Hidrojato
Auxiliar de Planejamento
Auxiliar de Suprimento
Auxiliar de Topograﬁa
Auxiliar Técnico
Auxiliar Técnico de Segurança
Cadista
Caldeireiro
Caldeireiro Especializado ABRAMAN
Carpinteiro
Chapista
Desenhista
Desenhista Cadista
Eletricista de Força e Controle
Eletricista de Manutenção
Eletricista Especializado ABRAMAN
Eletricista Montador
Encanador Especializado ABRAMAN
Encanador Industrial
Encanador Predial
Encarregado de Andaime
Encarregado de Caldeiraria
Encarregado de Civil
Encarregado de Elétrica
Encarregado de Isolamento
Encarregado de Mecânica
Encarregado de Montagem
Encarregado de Pintura
Encarregado de Solda
Encarregado de Tubulação
Ferramenteiro
Funileiro
Graﬁteiro
Hidroja sta
Instrumen sta Especializado ABRAMAN
Instrumen sta Montador
Instrumen sta Tubista

Sindicato de luta!

Maio/2017
Salário/mês
2.366,15
1.114,48
1.318,26
1.318,26
1.169,02
2.366,15
1.913,35
1.913,35
1.913,35
2.412,29
2.002,00
1.913,35
2.002,00
2.002,00
1.386,54
2.743,98
2.905,76
1.913,35
2.133,56
2.182,33
1.913,35
2.638,85
4.070,76
1.913,35
2.002,00
2.002,00
2.182,33
2.638,85
2.638,85
4.070,76
2.366,15
4.070,76
2.638,85
1.913,35
3.316,93
4.186,18
3.316,93
4.186,18
3.316,93
4.186,18
4.186,18
3.316,93
4.186,18
4.186,18
2.133,56
2.366,15
2.133,56
2.638,85
4.070,76
2.638,85
2.638,85

FUNÇÕES
Isolador
Ja sta
Laminador
Lixador
Lubriﬁcador
Maçariqueiro
Marteleteiro
Mecânico Especializado ABRAMAN
Mecânico Ajustador
Mecânico de Manutenção
Mecânico de Máquinas
Mecânico de Refrigeração
Mecânico Montador
Mestre de Caldeiraria
Mestre de Eletricidade
Mestre de Instrumentação
Mestre de Limpeza Industrial
Mestre de Montagem
Mestre de Solda
Mestre de Tubulação
Montador Caldeireiro Especializado ABRAMAN
Montador de Andaime
Montador de Andaime Líder
Montador de Estrutura
Nivelador
Observador de Faixa de Duto
Observador de Segurança
Operador de Betoneira
Operador de Hidrojato
Operador de Máquinas Pesadas
Pedreiro
Pintor Industrial
Pintor Letrista
Refratarista
Reves dor
Rigger
Serralheiro
Soldador de Chaparia
Soldador de Dutos
Soldador ER (F1 a F4)
Soldador Mul processo (Equip. ABRAMAN)
Soldador RX (M.C. e s. Oxc.)
Soldador TIG
Soldador TIG/ER ou Ligas Especiais (F4 e F5)
Técnico com CREA
Técnico de Enfermagem com COREN
Técnico de Materiais
Técnico de Segurança Junior
Técnico de Segurança Pleno
Torneiro Mecânico
Vigia

Edemílson Alves (Êdy)

Maio/2017
Salário/mês
2.002,00
2.133,56
2.366,15
2.002,00
2.638,85
2.133,56
1.913,35
4.070,76
2.638,85
2.638,85
2.743,98
2.638,85
2.638,85
2.863,39
2.863,39
2.863,39
2.863,39
2.863,39
2.863,39
2.863,39
4.070,76
2.133,56
2.273,76
2.133,56
2.133,56
1.913,35
2.002,00
1.913,35
1.913,35
3.316,93
1.913,35
2.002,00
2.182,33
2.133,56
2.002,00
2.366,15
2.133,56
2.133,56
3.663,66
3.166,13
4.070,76
2.743,98
3.558,12
3.663,66
4.070,76
4.070,76
3.232,87
3.316,93
4.475,88
2.638,85
1.318,26

