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

D I RETORI A AGR ADE CE

Reeleição aumenta
a responsabilidade
Experiência da diretoria, acumulada ao longo de muitos anos, agrega responsabilidade a cada pleito
A diretoria reeleita do sindicato
vem a público agradecer a todos os
associados e associadas que foram
às urnas e depositaram sua confiança no trabalho que fizemos nos últimos anos.
Agradecemos também aos que
participaram do pleito, mas não escolheram a chapa vitoriosa, pois a
democracia sindical é assim mesmo, com liberdade de concorrência
e votação.
Fica registrada aqui também nossa gratidão aos dirigentes sindicais
e trabalhadores de outras categorias, que nos ajudaram, bem como
ao pessoal de apoio administrativo e
logístico.
Ampliar as lutas, sim, e não apenas mantê-las, pois a reeleição aumentou a responsabilidade da diretoria, que tem obrigação de expandir
a combatividade para atender aos
anseios de todos.
Aliás, como o próximo ano deverá ainda ser marcado pela crise
do capitalismo que assola o Brasil,
após devastar economias no mundo

Vespasiano Rocha

‘Peço a todos os associados,
inclusive aos que não
puderam comparecer às
urnas, que nos ajudem a
construir um Sintracomos
cada vez melhor’
Macaé Marcos Braz,
presidente reeleito do sindicato
inteiro, nosso compromisso com a
categoria será reforçado.
Já no começo do ano, antes da
posse de 11 de fevereiro, convocaremos as assembleias das campanhas salariais nas empresas de economia mista, construção, montagem
e manutenção industrial.
Agora, passados o cansaço e o
desgaste natural de uma campanha
extenuante, vamos arregaçar as
mangas e partir para as lutas que
nos esperam neste final de ano.

Diretoria e apoiadores comemoraram o resultado, diante do
sindicato, após a apuração do pleito, na noite de sexta-feira (27)
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REP R ESENTAT I VIDADE

Cubatão
Chapa 1

Diretoria ganhou
em todas as urnas

87
São Vicente
Chapa 1

315
Urna 3

124

Santos • Chapa 1

65

132

Aposentados

Prodesan

Guarujá •

25

Urna 4

Praia Grande
Chapa 1

Com 74% dos votos
válidos, diretoria do
sindicato ganhou nas
sete urnas

62

Total Chapa 1: 810
QUAT RO A NOS

Na urna 1, onde votaram os aposentados, a
larga vantagem da diretoria se explica pelo trabalho que desenvolveu ao longo dos anos, quando
muitos dos eleitores ainda estavam na ativa.
O apoio não do departamento de aposentados, o que seria irregular por força estatutária,
mas de seus dirigentes enquanto associados,
também justifica a vantagem na urna 1.
Na urna 2, onde votaram os empregados da
Prodesan (progresso e desenvolvimento de Santos), a vantagem por 36 votos se explica pelo fato
da candidata da oposição ser vinculada à empresa.
O estonteante resultado nas urnas 3 e 4, com
aproximadamente 90% e 80% de vantagem numa
e noutra, deve-se ao fato das duas seções abrangerem majoritariamente o pessoal da Codesavi.
Os empregados dessa companhia de desenvolvimento de São Vicente passam por um difícil
momento, com atrasos salariais e outros problemas trabalhistas, o que os levou inclusive à greve.
Como o sindicato tem atuado com bastante firmeza em prol da categoria, levando a Codesavi
à Justiça do Trabalho, nada mais lógico que os
trabalhadores terem retribuído nas urnas.
O resultado da urna 5, de Praia Grande, já era
esperado, devido ao ótimo trabalho do sindicato
na cidade, da mesma forma que na urna 7, de
Guarujá e Vicente de Carvalho.
Na urna 6, a apertada vantagem da chapa 1,
por apenas 7 votos, deveu-se à pressão da prefeitura de Cubatão sobre os empregados da empresa de economia mista Cursan.

Direção eleita
Diretoria executiva

Macaé Marcos Braz
de Oliveira
Presidente

Geraldino Cruz Nascimento
Tesoureiro

Ramilson Manoel Elói
Saúde e Assistencial

Luiz Carlos de Andrade
Vice-presidente

Roberto Alves de
Carvalho Betão
Secretário

Ornilo Dias de Souza
Segurança, higiene e
medicina do trabalho

Su

Almir Marinho Costa
Secretário-geral

João Brasilio Serragioli
Patrimônio

José Francisco de Andrade
da Silva Índio
Eventos e lazer

Laudelino de
Oliveira Xavier Gaúcho

Francisco Wilson Pereira
Veras Chicão

Sandro Roberto Silva
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Urna		
1

2

3

4

5

6

7

Total

Chapa 1		

65

132

315

124

62

87

25

810

Chapa 2		

10

96

37

22

3

80

4

252

Nulos		
1

6

4

5

1

2

0

19

Brancos		
2

6

3

2

0

2

0

15

Total		78

240

359

153

66

171

29

1096

para lutar unida e muito
Conselho fiscal e suplentes

Representantes
na federação
Fotos: Vespasiano Rocha

uplentes da executiva

Leandro Cesar dos Santos

Eraldo Severino
da Silva Filho

Edson dos Santos Paschoa

Cloves Alexandrino
de Jesus

Macaé Marcos
Braz de Oliveira

Maria José de
Oliveira Cassú

Representantes na
federação suplentes

Edson dos Santos

José Gildo
Damasceno de Lima

Roque Tomé de
Oliveira Neto

Ana Maria dos Santos

Roberto Morgado
dos Santos

Walquíria das
Dores Oliveira

Maria Neilde Santos Nena

Paula Liliane Monteiro
Gomes Lika

Francisco Carlos
Oliveira Silva

Miguel Bustos
Romero Chileno
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P R A JÁ !

Codesavi, Usiminas e Prodesan,
os palcos das lutas mais imediatas
Pessoal das três empresas, onde se desenrolam lutas diferentes, precisam imediatamente da logística sindical
Fotos: Vespasiano Rocha

Eleitores de São Vicente, Cubatão e Santos contam com a presença da
diretoria nas lutas imediatas nas principais empresas de cada cidade
A companhia de desenvolvimento de
São Vicente (Codesavi) é a que mais tem
associados do sindicato em toda a base
do Sintracomos na baixada santista e litoral.
Como seus trabalhadores e trabalhadoras vêm passando por um momento
muito difícil, com atrasos salariais e outros
problemas trabalhistas, o sindicato estará
em sua base já nesta semana.
Na próxima terça-feira (8), aliás, os
representantes da empresa estarão no
ministério público do trabalho (MPT), em
audiência requerida pelo sindicato.
Na Usiminas, o sindicato não pode arredar pé de jeito nenhum. O anúncio da

sua desativação produtiva colocou o movimento sindical da região em pé de guerra
contra a empresa.
Passada nossa eleição, voltaremos ao
problema com toda a garra e disposição
proporcionada pela vitória e praticamente
assumiremos a liderança do movimento.
Isso porque o Sintracomos representa
quase três mil operários terceirizados a
serviço da siderúrgica, na área de montagem e manutenção industrial.
Como a situação anda bastante nebulosa na Prodesan, voltaremos nossa
atenção também para essa empresa de
economia mista, subordinada à prefeitura
de Santos.

20 MIL EXEMPLARES

Construção Operária. Publicação do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil,
Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de
Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande,
Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Rua: Júlio
Conceição, 102, Vila Mathias, Santos (SP), CEP 11015.906.

Sede: .........................(13) 3878-5050
Cubatão:.....................(13) 3361-3557

Guarujá:......................(13) 3341-3027
São Vicente:................(13) 3466-8151

P. Grande:...................(13) 3471-8556
Bertioga:....................(13) 3317-2919
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