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Companheiro,
As empresas de construção pesada 
que atuam no Rio de Janeiro começam 
a se equilibrar, após o furacão da Lava-
Jato. 
Umas já fizeram seus acordos de le-
niência com o Governo (quando as 
empresas admitem seus erros, pagam 
multas pesadas e continuam habilita-
das a executar obras), em outras seus 
administradores estão colaborando 
com delações premiadas, e vida que 
segue.
Por outro lado, estamos a todo vapor 
nas obras para as Olimpíadas no Rio, 
em agosto. As empresas estão contra-
tando pessoal e fazendo horas-extras, 
devido ao prazo de entrega das obras.
Há poucas semanas, nas eleições do 
Sindicato, já vimos o poder da nossa 
mobilização. Mais de 82% dos sócios 
votaram e apoiaram o Sindicato e essa 

Começa a Campanha salarial
Vamos à luta por 15% de aumento,
Cesta Básica de r$ 450, 100% nas 
horas-extras e plr de 2 salários

na próxima sexta-feira, dia 26 de fe-
vereiro, está agendada a primeira 
reunião de negociação com o Sini-

con (sindicato patronal), às 10 horas.
Vamos ouvir a primeira resposta dos 

empresários à proposta que encami-
nhamos em dezembro, após aprovada 
em assembleia da categoria realizada 
no mês anterior.

Em nossa proposta, reivindicamos 
15% de reajuste salarial, Cesta Básica 
no valor de R$ 450, todas as horas-ex-
tras pagas com acréscimo de 100% e 
Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR) no valor de 2 salários do traba-
lhador.

Nossa data-base é 1º de fevereiro e 
tudo o que for conquistado será retro-
ativo a essa data.

O Sindicato manterá a categoria in-
formada. Fique atento, companheiro, 
pois certamente nossa mobilização 
será, mais uma vez, fundamental para 
arrancarmos as conquistas que preci-
samos na luta por uma vida melhor.

diretoria. Quero aqui agradecer de cora-
ção a todos vocês. Isso aumenta nossa 
responsabilidade. Vamos continuar na 
luta por melhores condições de vida e 
trabalho, sempre.
Por isso, companheiro, esteja prepara-
do para as convocações do Sindicato 
da Pesada. A luta salarial está come-
çando!

A luta está começando
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Mais de 82% dos sócios compareceram à votação

Sócios que 
votaram nas eleições:

16.542
RESULTADO ELEIÇÕES SITRAICP:

CHAPA 1:
16.328 votos

Em branco: 131 votos
Nulos: 83 votos

Na apuração dos votos, o dr. 
Antonio Carlos Batista, 
presidente da Comissão 
Eleitoral, e o presidente do 
Siticommm, Mazinho, que 
presidiu a Mesa de Apuração

Dos 20.114 associados do Sitrai-
cp em condições de voto, 82,24% 
compareceram às urnas para ele-
ger a Chapa 1 nas eleições do Sin-
dicato da Pesada. Foram 16.542 
trabalhadores depositando seu 
voto, participando, prestigiando o 
processo eleitoral no Sindicato. 

- Esse comparecimento maciço 
mostra que a categoria está fir-
me com seu sindicato, fortalecen-
do sua entidade de luta - avaliou 
o presidente Nilson Duarte Costa, 
reeleito no pleito.

A votação ocorreu durante os 
dias 01 e 02 de fevereiro e, além 
das urnas na Sede e Subsede de 
Cordeiro, outras 50 urnas itineran-
tes percorreram os canteiros de 
obras, possibilitando a participação 
da categoria. Ao todo, associados 
de 32 municípios do Estado vota-
ram nas eleições, que consagra-
ram a Chapa 1 com 16.328 votos 
(98,7% dos votantes). Votos em 
branco foram 131 e nulos, 83. 

A posse da Diretoria para o novo 
mandato, que é de 5 anos, ocorre 
no dia 9 de março. 

“Agradecemos a força e o apoio dos 
trabalhadores. Vamos continuar atuando 
com determinação por melhores 
condições de trabalho e vida para nossa 
categoria!”

A Diretoria

Sócios em 
condições de voto: 

20.114

TraBalhadores da pesada 
VoTam em massa na Chapa 1  e 

Consagram direção do sindiCaTo


