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Vitória dos trabalhadores

Bartira: greve por igualdade
No último dia 11 de 

novembro, quando 
a Assembleia dos 

trabalhadores da Indústria 
de Móveis Bartira, por uma 
ampla maioria, decidiu re-
tornar ao trabalho, certa 
sensação de insegurança 
ficou no ar. Ninguém, na-
quele momento, conseguia 
avaliar os efeitos positivos 
e negativos do nosso mo-
vimento. Podia-se notar 
em alguns companheiros e 
companheiras sentimento 
de que devêssemos ir às úl-
timas consequências. Já em 
outros, notava-se certa tran-
quilidade pelo fim da ação.

É certo que depois de um 
movimento grevista, seja ele 
como for, surgem várias ver-
sões sobre o fato. Também é 
certo que em todas as bata-
lhas sempre haverá baixas e 
nos cabe fazer com que elas 
sejam as menores possíveis.

Não tenho dúvidas que 
os trabalhadores da Barti-
ra entraram para a história 
como aqueles que fizeram 

greve pela igualdade e soli-
dariedade. Quando busca-
mos justiça, saímos sempre 
vitoriosos. E deixamos nos-
so recado: ninguém ouse 
duvidar de nossa capacidade 
de organização!

Nesta ação, não reivindi-
camos aumento salarial, mas 
sim Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) iguali-
tária. Como o próprio juiz 
disse em uma das negocia-
ções na Justiça do Trabalho, 
“a PLR é o único momento 
na empresa onde todos são 
iguais, desde o faxineiro até 
o engenheiro”.

Concordamos plena-
mente com esses dizeres e 
foi essa consciência coletiva 
que tornou os trabalhadores 
solidários uns aos outros. 
Conseguimos quebrar as 
amarras do medo e da inse-
gurança para lutarmos por 
justiça. O primeiro passo já 
demos. Não haverá PLR di-
ferenciada na Bartira.

Não se trata de um pre-
sente, mas sim de uma con-

quista, construída por cada 
um dos trabalhadores que 
lutaram pelos R$ 1.500 a 
serem pagos em dezembro 
deste ano, referentes apenas 
aos seis últimos meses de 
2013.

Sei que muitos vão que-
rer tirar de vocês, compa-
nheiros e companheiras, o 
gosto da vitória, dizendo 
“greve por apenas R$ 1.500”. 
Não deixaremos isso acon-
tecer. Essa é nossa vitória e 
a defenderemos com unhas 
e dentes!

As próximas negociações 
terão início em março do 
próximo ano, para negociar-
mos a PLR de 2014, referen-
te a janeiro e dezembro do 
mesmo ano.

Aos desanimados, lem-
bro-me de uma frase de 
Santo Agostinho: “Enquan-
to houver vontade de lutar, 
haverá esperança de vencer”.

Grande abraço,

Edison Luiz Bernardes
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Reajuste do setor moveleiro 2013/2014 
já está em vigor

Desde primeiro de no-
vembro de 2013, está em 
vigor reajuste de 8% no 

salário dos trabalhadores do se-
tor moveleiro. Assim, ficou esta-
belecido piso salarial para todos 
os ajudantes integrantes da cate-
goria profissional no valor de R$ 
1.090 e piso salarial para traba-
lhadores qualificados no valor 
de R$ 1.267. Em ambos os casos, 
menor aprendiz deve ser lotado 
na forma da legislação.

Sobre a cesta básica de ali-
mentos, as empresas ficam 

obrigadas a fornecer o bene-
fício gratuitamente. Aos tra-
balhadores que não tiverem 
faltas no mês anterior, a cesta 
deve ser de, no mínimo, 28 
quilos. Os que tiverem uma 
falta ainda têm direito a cesta 
de pelo menos 21 quilos.

A Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) corres-
ponde ao valor mínimo de R$ 
660, a ser pago em duas par-
celas iguais, sendo a primeira 
até 31/3/2014 e a segunda até 
30/9/2014.

Acordos

Sindsolidariedade 
fecha acordo de 
mármores e
granitos

O Sindsolidariedade 
fechou os reajustes 
para 2014 do setor 

de mármores e granitos, que 
ficou com piso salarial de R$ 
1.084, um aumento de 7,7%. 
Com reajuste de 33%, o vale 
alimentação terá novo valor 
de R$ 160 ou cesta básica, 

que poderá ser fornecida até 
31/1/2014. A partir de feve-
reiro, apenas o vale alimenta-
ção. Sobre a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), o 
Sindsolidariedade conquistou 
reajuste de 8,03%, somando-
-se pagamento mínimo de R$ 
328 a cada semestre.

“

“

Enquanto houver
vontade de lutar, 

haverá esperança
de vencer

Santo Agostinho

Para refletir
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