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CAMPANHA SALARIAL 2014: METALÚRGICOS DO RECÔNCAVO DA BAHIA VÃO À LUTA
POR 15% DE REAJUSTE SALARIAL
Categoria aprovou, por unanimidade, pauta de reivindicações apresentada
pelo Sindicato em assembleia realizada no dia 07 de maio.

O

documento, contendo
65 reivindicações, foi
entregue a Bernardo
Pedral, Gerente Administrativo Financeiro do Consórcio
Enseada
do
Paraguaçu
(CEP). As negociações já começaram e é esperado que
nas próximas semanas haja
entendimento entre trabalhadores e o patronal.

Principais reivindicações:
* Reajuste salarial de 15%
* Cesta básica de R$400,00
* Hora extra de 80% de
segunda à sexta; 110%
aos sábados e 130% aos
domingos.
* PLR
* Jornada de 40h semanais

presidente

expediente

Nair Goulart
SECRETÁRIO GERAL
Bernardo Marques
(Júnior Brasil)
jornalista responsável

Bryan Guimarães DRT/
BA 3524

Trabalhadores aprovam, em assembleia, pauta de reivindicações.

A assembleia do Stimnaval, além de apresentar a pauta de reivindicações, serviu também
para decidir sobre a proposta de compensação dos feriados.
Nair Goulart, Presidente do Sindicato, explicou a pauta completa e alertou sobre a importância de manter a unidade dos trabalhadores metalúrgicos da indústria naval. “É extremamente
importante, nessa Campanha Salarial, a participação intensa dos trabalhadores, pois reforça
ainda mais o poder do Sindicato nas negociações.”.
Durante o processo de negociação a categoria será informada, e toda e qualquer decisão
será apresentada e votada em assembleia geral. A mobilização da categoria para o sucesso
na conquista de melhores condições de trabalho é muito importante!

endereço:

Rua Santa Cruz, nº247 – Centro –
São Roque do Paraguaçu – CEP:
44.428-000 – Maragojipe – BA
Telefax: (75) 3527-6344 – E-mail:
stimnaval@gmail.com
tiragem:

2 mil exemplares
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AUTONOMIA ECONÔMICA E EMPODERAMENTO
DAS MULHERES

Organização e luta
o longo destes últimos anos o movimento sindical conseguiu várias
vitórias, mas, ainda há muito o que
conquistar. Queremos dar continuidade nesses avanços! A Campanha Salarial dos Metalúrgicos do Recôncavo
da Bahia, representados pelo Stimnaval, é a prova disso.
A nossa reivindicação vai além de
melhores salários. É, também, pela
manutenção da garantia dos direitos
conquistados, por cláusulas sociais
como PLR e Cesta Básica, e pela
continuidade da participação da classe trabalhadora nos projetos de desenvolvimento do país. Também estamos na luta pelo fim do fator
previdenciário e 40 horas semanais
sem redução de salário.
Mesmo com a crise financeira internacional, as empresas continuam a
lucrar muito. O desenvolvimento do
Estado, do seu PIB e da sua indústria
não podem ser apenas mais um elemento de concentração de renda e
poder. Esse desenvolvimento tem que
ser distribuído socialmente. Sem a
força do trabalho, não há desenvolvimento sustentável.
Por isso, é necessário união e organização para alcançarmos o sucesso
da nossa campanha salarial. A longo
prazo, nossas conquistas não beneficiarão apenas o trabalhador e sua família, mas servirão como distribuição
de renda para toda a sociedade.
A Campanha Salarial 2014 dos Metalúrgicos do Recôncavo da Bahia
está lançada, companheiras e companheiros. Vamos, juntos, conquistar a
vitória!

A

Nair Goulart - Presidente do Stimnaval e da
Força Sindical Bahia

A

P

ara valorizar o papel da mulher no trabalho, nos Sindicatos, na sociedade e despertar
a conscientização sobre seus direitos, é necessário discutir o papel das mulheres nas
relações sociais, culturais, econômicas e políticas. Essas ações contribuem para fortalecer
os mecanismos que garantem a equidade de gênero e raça, além de combater práticas
discriminatórias nas relações de trabalho.
O Stimnaval, o Sintepav e a Força Sindical realizam diversos eventos para avaliar os
avanços e discutir os próximos desafios para a autonomia econômica das mulheres. Um
desses eventos foi o Março Mulher. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março, em conjunto com o CEP e o EEP, promovemos dois dias de
discussões sobre questões relacionadas à “Vida e Carreira”, “Trabalho e Dignidade”, “Administração do Dinheiro de forma Consciente”, “Lei Maria da Penha”, entre outros assuntos.
Nair Goulart, presidente da Força Sindical Bahia e do Stimnaval, afirmou que as mulheres
têm encontrado maior espaço no mercado de trabalho da indústria naval e na construção
pesada. “Os avanços foram significativos, mas insuficientes. Continuaremos lutando por
oportunidades de qualificação profissional das mulheres, além de mais empregos e com
igualdade salarial.”.
De acordo com o CEP, atualmente, cerca de 440 mulheres trabalham no canteiro, o que
representa 6% da mão de obra do empreendimento.
Bebeto Galvão, Presidente Sintepav BA, também participou do encontro. “Uma mesa composta por especialistas concentrados na retroalimentação das discussões é o sonho de
qualquer classe trabalhista”, afirmou Bebeto.
*Com informações da Ascom do CEP

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RECÔNCAVO BAIANO

o longo dos anos o Sintepav Bahia, através de inúmeras ações, contribuiu para o Desenvolvimento
Econômico do Recôncavo Baiano por acreditar que se os investimentos são bons para a Bahia,
tem que ser bom para os Baianos. Na região, o sindicato, através de constantes lutas, possibilitou o
avanço dos direitos dos trabalhadores,
e as Campanhas Salariais da categoria são responsáveis
pelos maiores reajustes salariais do país.
Articulamos e motivamos iniciativas que promoveram o desenvolvimento socioeconômico dos
municípios no entorno do Empreendimento Estaleiro Enseada do Paraguaçu (EEP) e assim foi
proporcionado à comunidade uma percepção do empreendimento e da transformação que a região do
entorno sofrerá, ou seja, visão clara da atual conjuntura local, através da nossa ação sindical.
Assim, é necessário que a sociedade civil e os trabalhadores continuem a levantar a voz para lembrar
a todos que esse desenvolvimento depende também da força política da população. Somente através
do diálogo, transparência e luta é que conquistaremos uma sociedade mais justa e igualitária.
Estamos fazendo a nossa parte, com audácia e disposição numa busca constante por melhores
condições de trabalho e para poder propiciar uma vida melhor para as famílias e as comunidades.
Chegou a hora da sociedade organizada, com toda a sua força democrática, e com o nosso apoio, do
Stimnaval e da Força Sindical, renovarem a sua disposição de luta para a vitória.

Bebeto Galvão – Presidente do
Sintepav BA

