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STIMNAVAL NÃO ACEITA QUE TRABALHADORES PERCAM SEUS DIREITOS

Os metalúrgicos da Enseada Indústria Naval estão sendo prejudicados sem receber aumento e seus benefícios, como PLR, CESTA
BÁSICA, ALMOÇO EM FAMILIA, FOLGA DE PAGAMENTO e FOLGA DE CAMPO, entre outros. Esses benefícios seriam aplicados na
data-base da categoria, em Maio/14. Os trabalhadores estão sem reajuste salarial por causa da ação inconsequente do Stim Maragojipe, da
CTB, sindicato que caiu de paraquedas para confundir e atrapalhar as conquistas da categoria. Essa situação retrata uma posição contra
os interesses dos trabalhadores.
A situação teve início quando o Ministério do Trabalho e Emprego concedeu registro
a este novo sindicato, Stim Maragojipe, SINDICATO FANTASMA, sem respeitar o
modelo do sindicato único, o STIMNAVAL, como estabelece a Constituição Federal,
em seu Artigo Oitavo. O Sindicato foi criado de forma irregular, sem assembleia de
fundação e sem eleição, não tendo nenhuma legitimidade perante os trabalhadores.
A Enseada Indústria Naval, em nota, comunicou que, por causa do entrave judicial,
se vê impedida de aprovar um Acordo Coletivo, que foi construído pelo STIMNAVAL.
O não fechamento desta convenção traz prejuízos aos trabalhadores. É lamentável
que os metalúrgicos continuem sendo prejudicados por um sindicato que defende
apenas os interesses pessoais e patronal. Como exemplo, os trabalhadores das
empresas REVOLUZ, INDAMEL e SOTEC até hoje aguardam uma solução em busca
da PLR, CESTA BÁSICA e SALÁRIOS DIGNOS.
Agora, este mesmo Sindicato quer "defender" os trabalhadores da Enseada Indústria Naval e atuar neste município. Estamos buscando
legalmente, através de negociação, garantir salários dignos para aqueles que têm o papel social no processo de desenvolvimento da
região.
Há uma enorme insegurança entre os trabalhadores por conta do processo judicial ainda em andamento. O objetivo do STIMNAVAL é
acabar com a dúvida que existe na representação dos trabalhadores que estão no prejuízo. Estivemos na porta da empresa, realizamos
uma assembleia e insistimos em retirar uma comissão de trabalhadores para assinar o acordo com a justiça. O trabalhador não pode perder
mais tempo, ou vamos ﬁcar a ver navios e plataformas, sem usufruir dos benefícios e DIREITOS.
O STIMNAVAL foi construído na luta pelos direitos dos trabalhadores e pautado na democracia e transparência. Promovemos a luta por
temas cruciais, como emprego, formação, qualiﬁcação proﬁssional e a continuidade do desenvolvimento econômico e social dos
metalúrgicos do Recôncavo. Nosso compromisso é com os trabalhadores e a região. Nossa luta é para garantir o emprego, os direitos, a
proteção social e garantias econômicas.

EXPEDIENTE

Ao tentar induzir o trabalhador ao erro, o Stim Maragojipe, da CTB, mostra a sua face antidemocrática e antissindical, tentando, por este
meio, atrapalhar as conquistas dos trabalhadores metalúrgicos. O STIMNAVAL não se intimidará. Não aceitaremos que ninguém impeça os
trabalhadores e seus representantes, legitimamente eleitos, de lutar por melhorias para a categoria.
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