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PATRÕES ENDURECEM O JOGO
Nossa campanha salarial não avança e os patrões 
endurecem o jogo nas negociações. Agora querem 
retirar direitos e impor perdas, principalmente para 
os trabalhadores de setores administrativos e para 
Oficiais Plenos. Os patrões argumentam que os 
trabalhadores administrativos já ganham «muito 
bem» e que não precisam de reajuste. E querem 
acabar com o cargo de Oficial Pleno fazendo com 
que uma das poucas chances de melhoria salarial e 
na profissão deixe de existir. Isso é afronta aos 
trabalhadores. A classificação profissional foi uma 

Momentos de luta e de defesa de 
interesses coletivos exigem mobilização 
e  p a r t i c i p a ç ã o  p o r  p a r t e  d o s 
t r a b a l h a d o r e s .  P a r t i c i p a r  d a s 
assembleias é uma das formas de 
mostrarmos aos patrões que estamos 
unidos e determinados a lutar por nossos 
direitos.
Não deixe de participar. Na assembleia 
você se faz ouvir e participa das 
decisões. Vamos unidos para a greve e 
vamos nos organizar.

ADMINISTRATIVOS CORREM
RISCO DE FICAR SEM REAJUSTE

QUEREM QUE ADMINISTRATIVOS E OFICIAL PLENO PAGUEM O PATO

ESPECIAL CAMPANHA SALARIAL

conquista da categoria que não merece ser 
atacada. Para piorar mais ainda, insistem em um 
reajuste salarial de apenas 6%, com 4% agora e 
2% só em novembro e somente para quem 
ganha até R$ 1.690,00. Os demais ficam de fora 
e não vão receber nada de reajuste.
O momento é delicado. A última assembleia já 
apontou para greve a partir do dia 6 de junho. 
Companheiros e companheiras, fiquem atentos 
aos chamados do sindicato e participem de 
nossas assembleias.

PARTICIPE DA
ASSEMBLEIA

Dia 5 de junho
(Domingo)

8 horas
Praça dos Namorados

Participe!

Nas negociações deste ano os patrões resolveram atacar os 
direitos dos trabalhadores administrativos. Sob a alegação de 
que esses trabalhadores «ganham muito bem», não querem 
conceder qualquer reajuste.
O Sindicato considera os trabalhadores administrativos como 
seus representados tanto quanto os trabalhadores em 
canteiros de obras. Por isso mantemos firme nossa posição de 
defesa dos seus direitos. 
Você, trabalhador do administrativo, está ganhando tão bem 
que não precisa de reajuste?
Se não é bem assim que a banda toca, não deixe de participar 
de nossa assembleia. Vamos lutar juntos.

AlÔ, TRABALHADOR. O PATRÃO NÃO QUER
 QUE VOCÊ CHEGUE A SER OFICIAL PLENO
A classificação profissional é uma conquista de nossa 
categoria. Através dela todo trabalhador tem direito a progredir 
na profissão e se tornar Oficial Pleno. Só que agora os patrões 
querem retirar esta conquista.
O Sindicato entende que o momento é de luta por manter 
conquistas. Nenhum direito a menos. Vamos resistir e lutar 
pela manutenção de nossas conquistas. 

TRABALHADOR DEMITIDOS TAMBÉM DEVEM PARTICIPAR,
POIS SEUS DIREITOS ESTÃO AMEAÇADOS NA VOLTA!



O que os patrões querem

Carioca
Presidente do Sintraconst

mudar na Convenção...
A nossa convenção, durante 
muito tempo, até a eleição do 
Lu la ,  e ra  seca .  A gen te 
trabalhava, recebia o salário a 
seco, sem benefícios. Hoje nós 
temos algumas cláusulas que 
ajudam, tanto financeiramente, 
como nas  cond ições  de 
t rabalho.  Como exemplo 
podemos ci tar o café da 
manhã, alimentação,  PR, 

Plano de Saúde. Elas nos ajudam financeiramente
O Contrato de experiência de 30 dias, o aviso 
prévio indenizado, a classificação profissional  
que é uma das maiores conquistas para os 
trabalhadores da construção, é o que mais 
incomoda a eles. Por quê?  Porque antes era difícil 
dizer o que era oficial A ou B, lembram ? Hoje 
temos a garantia de que todo Oficial, com mais de 
dois anos de experiência na profissão ou detentor 
de certificado de cursos de qualificação para a 
função é Pleno, com regras claras. E eles querem 
que volte a ser como antes, o Peão trabalha de 
pleno e recebe como oficial R$1.218,00 e não os 
R$ 1.434,00 do Pleno. É uma boa forma de 
economizar, porém, elimina o Pleno. 
O Aviso Prévio indenizado permite a quem tem 
mais de um ano de casa e não tem faltas, gozar 
aviso indenizado. E quem mais garante este aviso 
é o povo ADM e o Patrão acha que é muito prejuízo 
demitir o camarada e ele não trabalhar o aviso, 
principalmente os administrativos que já estão tão 
bem, que este ano, de acordo com a proposta do 
Patrão, não terão aumento. 
Olha o problema, que o povo arruma quando traz a 
cartinha dizendo que não precisa de sindicato. O 
Patrão quer  lhes enviar, todos, para os sindicatos 
de Técnicos, Engenheiros, Administrativos e 
outros que lhes garantam o mínimo. Isso é muito 
triste, principalmente quando sabemos que o 
Próprio ADM busca isso. 
Temos que resistir! Quem achou bom o Governo 
do Partido dos Trabalhadores cair, se segura e 
junta com a gente. Agora que não temos mais um 
Governo Progressista, estamos nas mão deles. 
Vamos todos para a assembleia do dia 5 de junho, 
mesmo quem está desempregado, que corre o 
risco de, quando fichar de novo, não ter mais 
direitos.
E nossa luta continua !   

4

NÃO

%

2%
+

A absurda proposta dos patrões de se esquecerem do 
índice de inflação e de oferecerem 6% de reajuste 
divididos em duas parcelas (4% em maio e 2% em 
fevereiro) deve ser rechaçada pela categoria.
Os trabalhadores não podem ser sacrificado por uma 
crise que eles não criaram.
além disso, a Constituição Federal define que todo 
salário deve ser reajustado anualmente «NO 
MÍNIMO», pelo índice da inflação do período, já que é 
necessário manter o poder de compra do mesmo.
O fato é que o golpista do Temer nem esquentou lugar 
na cadeira de presidente golpista interino e eles já 
querem impor arrocho salarial sobre os trabalhadores 
a fim de manter a aumentar seus lucros. 
NÃO VAMOS ACEITAR ARROCHO SALARIAL!

UMA CONTA QUE NÃO FECHA
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