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CO N VE NÇ ÃO COLET IVA D E T R A B ALH O

2,5% nos salários e benefícios,
com a manutenção dos direitos
Manserv, Quality e Normatel são três exceções que têm suas particularidades, a menos e a mais
Somos 15 mil trabalhadores de centenas de empresas
de construção predial, montagem e manutenção industrial
em Santos, Cubatão, Guarujá, Bertioga, São Vicente,
Praia Grande e outras cidades da região.
Com data-base em maio,
encerramos a campanha salarial com 2,5% de reajuste
nos salários e benefícios. A
luta do sindicato resultou na
manutenção dos direitos dos
acordos e convenções anteriores.

As exceções são Manserv, Quality Transpetro e
Normatel, que têm suas particularidades. Manserv e Quality, com 1,69%. E Normatel,
por acordo judicial no TRT-SP, 3%. As demais, 2,5%.
Pisos salariais em R$
Qualificados
1.957,32
8,90 por hora
Não qualificados
1.503,88
6,84 por hora
Vale-refeição
26.91
Tíquete-alimentação 237.40
Café da manhã
Alojado
Três refeições

S E M M O LE ZA

Sintracomos vai
botar pra quebrar
Assinada a convenção coletiva de trabalho,
agora é a hora de botar pra quebrar em cima das
empresas. Nada de esmorecimento. Vamos cobrar tudo que é devido.
A força do trabalho tem que prevalecer. O
combinado na convenção coletiva não sai caro.
O patrão tem que pagar de verdade o combinado
com o sindicato patronal.

Sintracomos é
um dos sindicatos
mais fortes e
atuantes do país

D E OLH O

Sem registro, multa é altíssima
Se a fiscalização do ministério
do trabalho e emprego (mte) chegar
ao canteiro de obras e encontrar
pessoal sem registro em carteira,
a empresa pode ter certeza que a

multa será bastante alta.
Precisamos ser valentes, pra
exigir nossos direitos e proporcionar
uma vida melhor às nossas famílias.
Patrão que não cumprir as normas

vai se arrepender.
Se a empresas não tiver cipa,
convênio médico, ‘plr’ e outros direitos, denuncie ao sindicato. Os
empresários têm que cumprir suas
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G OLPE

Empresas apoiam fim
da ‘clt’ para escravizar
Temos que lutar para trazer de volta os direitos trabalhistas extintos por um governo golpista e ilegítimo
Com a maldita crise econômica causada pelo desgoverno Temer, a lista de
trabalhadores sem registro em carteira
tem aumentando assustadoramente na
base do Sintracomos.
Os maus patrões esquecem, no
entanto, que aqui tem sindicato forte,
atuante e de muita luta. Um dos pontos que mais temos batido é o direito
do trabalhador receber o valor da multa
por ausência de registro.
O direito a esse valor, diretamente
pago ao trabalhador sem registro, não
está na convenção coletiva de trabalho. Mas muitas empresas têm se dado
muito mal com o governo, pois o Sintracomos vai mesmo pra cima.
Quem são
Veja, aqui, uma lista das empresas
que tentaram enganar os empregados.
Se a empresa onde você trabalha agir

da mesma forma, procure
imediatamente o sindicato.
Astúrias Materiais
de Construção, com
obra na avenida
Getúlio Vargas,79,
bairro Paicará, no
Itapema, com vários trabalhadores
sem registro e construindo a filial da loja.
Labat Construtora e
a empreiteira FSC, no largo dos Coqueiros, 185, Riviera
de São Lourenço, Bertioga, com diversas irregularidades, atraso salarial,
sem convênio médico com Seconci e
sem cipa.
Marcasa Empreendimentos Imobiliários e empreiteira RF Spel. Irregularidades também no Guarujá, bairro

Santo Antônio, com mais de
50 trabalhadores sem
registro.
A lista foi enviada ao ministério
do trabalho. Obra
financiada
pela
CEF, na rua Iguape, 525, Saboó,
Santos.
Marmoraria
Guanambi, na rodovia Rio Santos, quilômetro 221, sem registro
em carteira, ambiente mal
arrumado, poeira acima do permitido,
péssimas condições de trabalho.
NGF Empreendimento e Participações, com obra na avenida Eugênio
Fischer, 40, centro industrial do Guarujá Marina, no Cing. Há dois anos em
operação, tinha mais de 20 funcioná-

rios sem registro e sem segurança.
Riema Ilha da Madeira Decolar e
empreiteira Perform, em três prédios
na alameda Remo, 300, e na rua Passeio dos Sambaquis, 433. Mais de 20
funcionários, irregularidades como
atrasos e falta de segurança.
Kamada, com mais 30 trabalhadores, na rua Passeio do Pontal, 225,
módulo 8, Riviera de São Lourenco. Só
problemas.
Na próxima campanha salarial, temos que recuperar as perdas salariais
e melhorar as condições de trabalho na
Enesa, Ormec, Alpha e outras empreiteiras.
Temos que valorizar as cipas em
áreas nervosas da Vale Fertilizantes, onde técnicos e engenheiros de
segurança desaprendem sobre laudos e retiram o adicional de periculosidade.

ILE G A IS

Outros que querem fim da ‘clt’ e dos sindicatos
O Sintracomos divulga aqui outra lista de
empresas que não respeitam os direitos dos
trabalhadores. Não respeitam também a diretoria do sindicato. Na verdade, não respeitam
ninguém.
Mandamos as relações para o ministério
do trabalho e tomaremos todas as medidas
para colocar um fim nessa exploração vergonhosa da mão de obra direta ou terceirizada.
Os maus patrões não procuraram o sindicato. Por isso, consultamos os setores de ‘iss’
das prefeituras. Veja aqui algumas delas, de

Guarujá e Bertioga, com os respectivos ‘cnpj’.
Guarujá
3M Serviços de Manutenção e Reparação Industrial 24552720/0001-28, Aldabir
Dias de Oliveira 06087595/0001-40, Alfredo
F. Costa Construções 06100300/0001-29,
Annisa Comércio e Serviço 13709502/000138, AR Sousa Construções 19881159/000190, Astúrias Comércio de Madeiras e Materiais 11200437/0001-95, Carua Service
Comércio e Serviço 02719008/0001-38,

Construtora A. F. Cintra 13332102/0001-56,
Dual Projetos e Construções 05168537/000189,
Hiago Rennan de Souza Garcia
28803488/0001-04, Hidráulica e Comercial
Davanzo 66016783/0001-00, Human Gestão de Mão de Obra 10984040/0001-79,
Lucimar Indústria e Comércio de Mármores
e Granitos 60023405/0001-77, Marco Antônio de Santana 04049814/0001-71, Mário Xavier Empreendimentos Imobiliários
04739895/0001-31, MR Lico Empreendimentos Imobiliários 10543405/0001-20,

NGF Empreendimentos e Participações
10934824/0001-92, PPC Engenharia e
Construções 59349985/0001-08, e Zenithal Organização Construtora e Imobiliária
49189707/0001-87,
Bertioga
Cezar Luiz Canova 86757648/0001-22,
Israel Martins Rodrigues 17025148/000183, Labat Construtora e Incorporadora
66094947/0001-17, Perform Construções e
Serviços 72870819/0001-10.
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SIND IC A L IZ E -SE

Sindicato e trabalhadores
precisam de socorro mútuo
Temos que combater juntos a reforma trabalhista que veio para explorar mão de obra e extinguir sindicatos
O Sintracomos lançará, nos
próximos dias, uma intensa campanha de sindicalização. Da
mesma forma que você precisa
do sindicato, ele também precisa
de você.

A reforma trabalhista veio não
só para revogar direitos históricos,
coletivos e individuais dos assalariados, mas também para matar
financeiramente os sindicatos.
Em breve, você receberá um

jornal com os detalhes da campanha. Mas já pode se adiantar,
procurar a sede ou uma das subsedes do sindicato e preencher a
ficha de sindicalização.
Ao tomar essa iniciativa, con-

O sindicato oferece vários benefícios
assistenciais, mas o nosso forte é a
luta contínua por melhores salários e
condições de trabalho

UM D I A D E TR A BA LHO

Jornalista apoia sindicato de luta
O sindicato dos jornalistas do estado
de São Paulo (Sjsp) lançou a campanha
‘Doe um dia de trabalho e garanta um
ano de luta’.
“A conjuntura é de ataques a direitos
históricos dos trabalhadores e os sindicatos também são atingidos”, diz a entidade em seu jornal.
“A atuação do sindicato é importante para garantir reajustes de salários e
cláusulas sociais nos acordos e convenções coletivas”.
O jornal destaca que os sindicatos
são fundamentais na organização das

categorias e na defesa jurídica especializada.
“Manter essa estrutura é fundamental para garantir a resistência e a luta organizada. Sem apoio, o sindicato não se
sustenta”.
“Por isso, apelamos à consciência
dos jornalistas, sindicalizados ou não,
para a doação de um dia de trabalho ao
sindicato”.
A doação pode ser feita por depósito ou transferência à conta bancária do
sindicato. Para calcular, basta dividir o
valor do salário bruto por 30 dias.

te, ao diretor ou funcionário que
o receber, pelo menos um problema que você enfrenta no local
de trabalho. Esse problema será
publicado em breve, com seu
anonimato.
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GUA R U JÁ

Operário morre de acidente, mas
imprensa diz que foi febre amarela
Diretoria do Sintracomos não sossegará enquanto não resolver o mistério dessa morte sem ‘cat’
Às 17 horas de 19 de março, o
ajudante-geral Humberto Santos
de Franca trabalhava, em desvio
de função, com máquina de hidrojato, no terminal de grãos de Guarujá (Tgg).
De repente, o forte jato de
água atingiu seu dedinho do pé
esquerdo. Ele não estava acompanhado por ninguém experiente
da subempreiteira Barbieri, que se
negou a fornecer a ‘cat’.

A comunicação de acidente
de trabalho, a ‘cat’, é obrigatória
por lei, mas o sindicato teve que
denunciar o caso ao ministério do
trabalho, em Santos, e ao Cerest
Cubatão, para tentar recebê-la.
Nesse meio tempo, o companheiro morreu e sua morte foi noticiada na imprensa de maneira no
mínimo esquisita, como se tivesse
sido vítima de febre amarela.
O sindicato cobra da empresa

que pague indenização à família.
Já acionamos o Inss, requisitamos
a ata da cipa e estamos responsabilizando também o Tgg, que se
recusa a fornecer dados da investigação.
O sindicato ainda não teve
acesso ao resultado da autópsia
e cobramos do ministério do trabalho que resolva esse enigma.
O advogado da empresa tem sido
bastante prepotente.

‘Gata’ a serviço do terminal portuário de grãos, no
Guarujá, não forneceu ‘cat’ ao trabalhador

S I N DI NSTA L AÇ ÃO

Há dois anos sem reajuste
O Sintracomos convoca as empresas que têm vinculo com o Sindinstalação para acertar
os reajustes dos anos anteriores. O sindicato patronal está atrasado há dois anos.

CO NTA R P

No sistema ‘s’, trabalho escravo
Veio uma empreiteira de Brasília, a Contarp
Engenharia, trabalhar nas obras do Sest Senat
no bairro Morrinhos, em Guarujá. Chegou aqui
achando ser terra de ninguém, sem sindicato
combativo.
E chegou causando, com salários abaixo do
praticado na região. Não bastasse, achou por
bem pagar os salários sempre atrasados. Também atrasava as quitações de demitidos.
Além disso, não deu a mínima para as condições e segurança do trabalho, tentando reviver

10.000 EXEMPLARES

o regime anterior à libertação dos escravos. Só
faltava dar chibatadas nos trabalhadores.
Como aqui tem sindicato forte e de luta, a
situação virou. Fomos pra cima da ‘gata’, acionamos o ministério do trabalho, denunciamos
as irregularidades e parte da obra acabou interditada.
A direção do Sintracomos espera que o sistema ‘s’ escolha e fiscalize melhor os empresários
que atuam em suas obras. Da nossa parte, continuaremos em cima dos escravistas.
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