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VITÓRIA!!!

Principais conquistas
Prêmio-assiduidade:
Funcionários com 100% de assiduidade ganham R$ 240,00 por mês e 90%
do valor é custeado pela empresa;

Licença justificada
Os contratados fora do Estado do RS
terão 5 dias úteis remunerados a cada
4 meses na obra para visitar os familiares + antecipação das despesas de
viagem até o limite de R$ 1.250,00;

Participação nos
lucros ou resultados

Greve dos trabalhadores da Zortea
resulta em novo acordo coletivo
A paralisação feita por cerca
de 150 empregados da construtora
Zortea, na última quinta-feira
(8/11), em uma obra próxima ao
novo estádio do Grêmio, às
margens da Freeway, em Porto
Alegre, teve resultado positivo. “O
Sindicato cumpriu com o seu dever,
resolvendo os problemas sociais
que afetam os nossos companheiros dentro do canteiro de obras.
Estamos atentos também ao
ambiente de trabalho, à saúde e à
segurança dos trabalhadores”,
enalteceu o presidente do STICC,
Valter Souza.
O STICC fez o seu papel, garantindo que todas as reivindicações feitas pelos trabalhadores da

construtora fossem atendidas pela
empresa durante reunião realizada
no dia seguinte ao início da greve.
Trabalhador consciente - O
secretário-geral do Sindicato, Gelson Santana, destacou a importância do movimento grevista para a
classe trabalhadora e a sua capacidade de mobilização. “No Brasil,
paga-se muito mal ao trabalhador
qualificado, que não se sente valorizado. Tentamos conversar com a
empresa, sempre negociando
novas possibilidades, mas o patrão
só reconhece a situação quando a
sua obra é totalmente paralisada,
quando sente no próprio bolso. É aí
que a greve tem resultado e abre os

A empresa se compromete a montar
uma proposta visando a implantação
do PLR, que será submetida à apreciação do Sindicado Laboral.

olhos do empregador para as más
condições de trabalho dos seus
funcionários”, explica.
“Hoje a consciência do trabalhador é diferente. A capacidade de
mobilização é maior. A greve na
Zortea é um bom exemplo. Todos os
funcionários da obra aderiram ao
movimento. Foram 100% dos trabalhadores mobilizados em prol
das melhorias. Ninguém ficou contra a greve e isso mostra a força do
trabalhador, que é a peça mais
importante do sistema trabalhista.”
Confira no box acima as
principais conquistas do novo
acordo coletivo com a construtora
Zortea, que tem vigência a partir de
1º de novembro de 2012.

IMAGENS DA VITÓRIA

Fiscalização STICC

Fiscalização STICC
Fiscalização STICC

Acima, fiscalização do STICC lidera o movimento e funcionários
comemoram resultado. Abaixo, os empregados da Zortea aproveitam
a greve para ler a última edição do MARRETA.
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