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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos

CO DESAV I

Protestos contra salário atrasado
nesta sexta e na semana que vem
Protestos e paralisações, nos locais de trabalho, nas ruas e avenidas, diante da Codesavi e da prefeitura, a partir desta sexta-feira
Fotos: Vespasiano Rocha

Presidente do sindicato, Macaé Marcos, lembra que, nos últimos oito
anos, a diretoria do sindicato, os trabalhadores e trabalhadoras da
Codesavi promoveram várias e boas campanhas salariais com grandes
assembleias, greves, paralisações, passeatas, negociações e vitórias
A diretoria do sindicato
está nos locais de trabalho da Codesavi, na madrugada desta sexta-feira
(8), para organizar os protestos e paralisações contra os salários atrasos.
Nas primeiras horas, os diretores, os trabalhadores e trabalhadoras saem da Caverna da Ilha
Porchat, Biquinha, Nações Unidas com Mascarenhas de Moraes, Antônio Emmerick, Capitão Moura Aguiar e Horto.

Desses e de outros locais, as passeatas cruzam bairros e centro de São Vicente, mostrando à
população que o pessoal da Codesavi não come
enrolado com assunto sério desse tipo.
As marchas, acompanhadas pelo caminhão de
som e da Kombi também sonorizada do sindicato,
mais uma vez mostram o poder de mobilização da
categoria nas ruas e avenidas da cidade.
O protesto conta ainda com a participação dos
empregados que ocupam cargos comissionados,
que estão descontentes com os salários atrasados há três meses.

A grande concentração, a partir das 9 horas,
será diante da prefeitura, onde a diretoria espera
ser recebida pelo prefeito Luiz Carlos Billi (PP) e
pelo presidente da empresa, Flávio Santos.
A intenção do sindicato e da categoria é que a
prefeitura e a Codesavi resolvam o problema imediatamente, pagando o que é devido, sem desculpas nem chorumelas.
O pagamento era para ter saído na terça-feira
(6), que é o quinto dia útil do mês. O pagamento do
vale-refeição é previsto para este sábado (10) e o
pessoal espera que não atrase.
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N A MÃO

Protesto só termina
com o pagamento
do atrasado

Assim que a
companhia
depositar os
atrasados, os
protestos e
paralisações serão
imediatamente
suspensos

A diretoria do sindicato e os empregados
da Codesavi esperam que o prefeito Billi e
o presidente Flávio Santos providenciem o
pagamento imediato dos salários atrasados.
Se isso acontecer ainda na parte da manhã, os trabalhos serão retomados no mesmo instante. Da mesma forma, se forem pagos à tarde. Ou na semana que vem, após o
feriado de segunda-feira (12).
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M EM ÓRI A

Imagens de uma categoria em luta
Nas fotos, veja alguns dos grandes momentos de nossas lutas por
melhores salários e condições de trabalho na Codesavi, nos últimos oito anos.
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