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Fomos à luta e superamos 
a limitação imposta pelo 
Tribunal do Trabalho em 

90% das obras

Promessa cumprida!
Acordos por empresA 

gArAntem 8% de Aumento 
pArA sAlários Até r$ 6.800

Cerca de 90% das empresas já aderiram 
à proposta do Sitraicp e firmaram Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACTs), estendendo o 
aumento de 8% também para os salários aci-
ma do piso, até o limite de R$ 6.800, retroati-
vo a 1º de fevereiro deste ano. 

O reajuste de 8%, que foi maior que a in-
flação do período, tinha sido definido pelo 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) ape-
nas para os pisos, em decisão que definiu as 
cláusulas principais da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) da categoria. 

A luta do Sindicato, porém, continuou 
mesmo após o fechamento da CCT, con-
forme prometemos à categoria. Agora, co-
memoramos mais essa conquista, incluindo 
mais companheiros nos 8%.

Quem ganha entre R$ 6.801 e R$ 10.000 
terá aumento de 5% e para salários superio-
res a R$ 10.001, a negociação é livre entre 
empregado e empresa.

FJá aderiram ao Acordo: Andrade Gutierrez – OAS - 
Queiroz Galvão – Norberto Odebrecht - CBPO (também 
do grupo Odebrecht).

Confira as empresas que aderiram

E todos os consórcios onde estas empresas atuam também aderiram. 
São eles: Linha 4 Sul – CCRB – Transbrasil – TransOlímpica – TransRio – 
Galeão – Porto Rio – Porto Expresso – Engenhão – Barra-São Conrado – 
Obra do Elevado do Joá (Odebrecht).

Em um momento tão complicado da economia brasileira, em que 
o que os políticos dizem não se escreve, é com muita satisfação 
que de público honramos mais uma vez nossa palavra. Quando 
fechamos a Convenção Coletiva – aliás fomos o único sindicato 
da construção pesada a conquistar aumento acima da inflação no 
Brasil – prometemos que continuaríamos lutando para ampliar o 
reajuste de 8% para os salários até R$ 6.800, sempre retroativo 
a 1º de fevereiro. Pois bem, promessa é dívida, e hoje celebramos 
a adesão de 90% das empresas à nossa luta. E 
continuaremos, companheiros, insistindo com os 10% 
restantes. Nosso Sindicato é da Pesada, atua antes, 
durante e após a Convenção Coletiva. Contem conosco 
sempre, assim como contamos com vocês.

Nilson 
Duarte Costa, 
Presidente 
do Sitraicp

Da pesada e de palavra!
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À minoria das empresas que ainda não aderiu ao ACT, 
solicitamos que procurem o Sitraicp com urgência. 
Não discriminem seus empregados. Evitem insatisfa-
ções e problemas. Trabalhador satisfeito produz mais e 
melhor.

Aviso às empresas que insistem em não cumprir a 
Convenção Coletiva da Categoria: esse negócio de ale-
gar que a obra é leve quando é da pesada não cola não. 
Estamos entrando na justiça para garantir a represen-
tação dos companheiros.

O Sitraicp conquistou o Adicional de Periculosidade 
para 40 eletricistas do Consórcio Galeão. Os compa-
nheiros receberão seus salários com o acréscimo de 
30% já a partir de julho, e retroativo à data em que 
foram contratados. “Foi uma vitória muito importante 
porque conseguimos reparar o erro desde o início. Vá-
rios companheiros receberão uma bolada”, comemorou 
Nilson Duarte.
O presidente do Sindicato avisa ainda que outros casos 
estão sendo analisados e os empregados que trabalha-
rem em áreas energizadas também serão incluídos no 
grupo acima.

Eletricistas do Galeão já recebem 
Adicional de Periculosidade
Sindicato acompanha análise de 

outros casos para ampliar o benefício

Empresário: sua obra ainda não 
aderiu ao ACT? Fale conosco

Com um 
Acordo 
Coletivo como 
este é que 
estamos 
formalizando 
os 8% de 
aumento para 
os salários 
até R$ 6.800, 
retroativo a 1º 
de fevereiro
Este foi o ACT 
(Acordo Coletivo de 
Trabalho) no 
Consórcio Porto 
Rio. Como este, 
cada empresa ou 
consórcio tem feito 
o seu próprio 
acordo 
regulamentando o 
reajuste de 8%.Empresa que faz obra pesada e 

finge que é leve vai levar dura

Já começamos a programar nossa Confraternização 
Anual. A inscrição para participação será do dia 10 
de setembro ao dia 3 de outubro, de segunda à sexta; 
e nos sábados 26/09 e 03/10 também será possível 
inscrever-se. Aguarde para breve a divulgação do 
local e horários para inscrição.

Vem aí a Confraternização da 
Pesada. Inscreva-se em setembro


