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Salaria
Sindcon solicita mediação na
Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego
A Diretoria do Sindcon solicitou à Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego – SRTE, dia 21 de julho, mediação
com o sindicato patronal, para que o processo da Campanha
Salarial dos trabalhadores em concessionárias seja concluído.
Após diversas tentativas de negociação o Sincodiv-BA não
apresentou uma proposta de reajuste salarial possível de ser
aceita pela categoria. A pauta de reivindicações foi entregue
em 25 de janeiro e até agora, em julho, os empresários de
concessionárias ofereceram ao Sindcon 11% de reajuste
salarial para o piso da categoria e o reajuste diferenciado de
5,5% para todos os outros níveis salariais acima do piso.
Nossa data-base é 1º de março; depois do Sindcon insistir
muito no diálogo os patrões chegaram a propor 0% (zero por
cento) para o piso, e livre negociação para todos os outros
níveis acima do piso, o que foi imediatamente rejeitado pelo
presidente do Sindcon, Jorge Fonseca, que é radicalmente
contra a livre negociação entre patrões e empregados, pois
serão jogados ao “deus dará”, sem o aval do Sindicato e sem
a proteção da Convenção Coletiva de Trabalho.
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Agora, que propõem 5,5% acima do piso, o Sindcon aceita,
desde que o Sincodiv-BA ofereça também 5,5% em setembro,
porque essa proposta de reajuste apenas de 5,5%, sequer
cobre a inflação.
“A proposta dos patrões de reajuste diferenciado para os
trabalhadores que percebem acima do piso, configura um
retrocesso para nossa categoria e para à luta dos trabalhadores
brasileiros, que ao longo dos anos conquistaram avanços como a
instituição da data-base, acordos validos para todos e reajustes
acima da inflação, manutenção de direitos e novas conquistas. ”
Concluiu o presidente.
A solicitação de mediação já foi entregue à SRTE; agora
aguardamos que a data da negociação seja marcada. A luta
continua pelo reajuste digno e demais direitos sociais. Em breve
o Sindicato dará outro informe, bem como convocará assembleia
da categoria e produzirá um jornal com os dados finais da
Campanha Salarial.
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