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Categoria aceita reajuste de 2%

No emblemático Trevo da Resistência os trabalhadores aprovaram o fechamento do acordo
Os trabalhadores e trabalhadoras da base do exemplo, a Cesta Básica e o Vale Refeição.
SITICCAN (Rlam, Cia Aratu, Taquípe Dow Química e
A Comissão de Negociação, formada pelo
Transpetro), aprovaram o fechamento do acordo companheiros Lázaro, Miguel, Igo, Gonçalo, Eidy,
coletivo na última assembleia da campanha Salarial Edilson Almeida, Loteba e Claudio Guedes, sustentada
2018. A proposta de reajuste de 2%, apresentada pelo pelos demais diretores do SITICCAN, depois de
mediador da Superintendência Regional do Trabalho participar de uma série de negociações, encaminhou a
(SRT), após audiência de conciliação entre o sindicato proposta à categoria, que em assembleia, optou pela
da categoria e os patrões, decididamente, não foi a que sua aprovação. A comissão destacou ainda que o
a categoria merecia.
reajuste é retroativo a 1º de maio.
Entretanto, considerando a atual conjuntura
Vale salientar, que a nossa campanha salarial
econômica do país, que atravessa uma profunda começou em maio. Todavia, o acordo só veio acontecer
recessão, provocando a contração da economia e no mês de julho. Nesse período, a Comissão de
aumento da taxa de desemprego, 'arrancar' um Negociação não mediu esforços, nem tampouco
percentual acima da inﬂação do período, além da economizou forças, visando defender os direitos da
m a n u t e n ç ã o d a n o s s a c o n v e n ç ã o c o l e t i v a , categoria, ameaçados por uma reforma trabalhista
convenhamos, é algo a ser comemorado. Até porquê, o perversa, aprovada por aqueles que desconhecem ou
reajuste de 2%, supera a nossa perda salarial que foi então não querem enxergar o valor que tem o
de 1.69%, e esse mesmo percentual de reajuste, será trabalhador brasileiro.
aplicado em todas as cláusulas econômicas, como por

Nota de esclarecimento
Após debate, discussão e aprovação no 14º Congresso da categoria, e de acordo junto ao Sindicato Patronal, a
Mensalidade Sindical passa a ser de 2%(dois por cento) sobre o salário base do trabalhador. Em contrapartida, não
haverá mais a cobrança da taxa assistencial de 3%(três por cento) no mês de fechamento do acordo da data base,
assim como também não haverá mais o desconto do Imposto Sindical, referente a um dia de trabalho. O SITICCAN
esclarece que apesar dos esforços dos diretores em reduzir custos, o sindicato vem enfrentando diﬁculdades
ﬁnanceiras, notadamente com o ﬁm do imposto sindical e o aumento da taxa de desemprego. A diretoria esclarece ainda
que a aprovação do aumento da mensalidade mostra o alto grau de comprometimento da categoria, diante da
necessidade de manter o sindicato forte e atuante, na defesa dos seus direitos.
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Petrobras: Quem te viu, quem te ver!
Cresci ouvindo as pessoas dizendo que a
Petrobras signiﬁcava “Petróleo Brasileiro”. Ou seja:
Uma empresa do povo brasileiro, um exemplo de
organização e de respeito às leis do nosso país. Uma
empresa que tratava muito bem os seus empregados,
pagando-lhes, inclusive, os melhores salários.
Lamentavelmente, quando se tratava de
trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, a
Petrobras, não adotava a mesma postura, deixandoos sempre a mercê da ganância dos patrões.
Agora, pelo visto, tudo mudou e a Petrobras não é
mais dos brasileiros. Ela é dos acionistas
internacionais. Só pra ter uma ideia, os preços dos
derivados do petróleo extraídos do nosso subsolo, são
determinados por esses tais acionistas. Até o Etanol,
que foi criado a preço mais barato e para servir de
combustível alternativo, foi dado de presente à
Petrobras, que por sua vez, cobra o olho da cara por
um litro desse combustível.
Para tristeza de quem conheceu a Petrobras no
passado, a empresa, atualmente, sequer faz
corretamente a manutenção dos seus equipamentos
de extração e reﬁno de petróleo. Nem mesmo a

limpeza e conservação das áreas por ela ocupadas
são feitas como outrora. Há poucos dias, estive em
contato com os companheiros no Portão 2 da RLAN, e
ﬁquei assustado com a quantidade e o tamanho do
mato que tomava conta daquela área. Cheguei a
imaginar que, ao invés de trabalhar com extração e
reﬁno de petróleo, a Petrobras tinha mudado o foco
para a agropecuária. Sério!
Outra fato triste que me chamou a atenção foi o
estado de calamidade em que se encontram as
estradas utilizadas pela Petrobras. No passado, a
empresa petrolífera perfurava um poço em uma
determinada localidade, asfaltava e dava manutenção
a essa estrada, que levava à esse poço. Hoje, a
Petrobras deixa as estradas em péssimas condições
de trafegabilidade. Não toma o menor conhecimento.
Em alguns casos, as pessoas precisam fazer
manifestações, fechando rodovias como forma de
protesto, como aconteceu recentemente na frente da
reﬁnaria e da distribuidora de combustível. Um
descaso total!
Marcelino Borges

Fique por dentro!
= As diferenças salariais e seus reﬂexos relativos aos reajustes, deverão ser pagos junto com a folha de
pagamento relativa ao mês de julho de 2018.
= Os pagamentos de eventuais rescisões complementares para os desligados que tenham direito ao
reajuste acordado, deverão ser feitos até o dia 10 de agosto de 2018.
= Os empregados que prestam serviços nos municípios abrangidos pela Convenção, e que não se
enquadram nos pisos previstos, terão seus salários reajustados da seguinte forma: Aplicação de 2%, sobre
os salários praticados em maio de 2017, retroativo a 1º de maio de 2018.
= A Cesta Básica foi reajustada com percentual de 2%, a partir de 1º de maio, ﬁcando no valor de R$ 461,
82.
O Valor facial do Vale Alimentação, também foi reajustado com o percentual de 2%, a partir de 1º de maio,
ﬁcando no valor de R$ 17, 81.
= As empresas ressarcirão as despesas efetuadas com saúde e educação de ﬁlhos excepcionais de seus
empregados, até o limite de R$ 465,30 por ﬁlho e por mês.

Sindicato de luta!

José Nilo Matos

