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CAMPA NHA SA L A R IA L

Participe das assembleias
para melhorar os salários
Vamos definir as reivindicações para renovação dos acordos
coletivos de trabalho na data-base de maio

Vespasiano Rocha

A chamada deste jornal é praticamente a mesma de 2017. Não poderia
ser diferente. Passado um ano, o país
vive a mesma grande crise econômica, política e social.
Da mesma forma, as empresas
querem que os trabalhadores sejam
os únicos a pagar pela crise, mesmo
não tendo culpa pelo que acontece de
ruim no país.
Os empresários aproveitam esses
momentos para dizer que não podem
melhorar os salários e incentivam os
políticos a retirar direitos trabalhistas,
agravando a situação.
Não aceitamos. A campanha salarial é o momento certo para lutarmos
por dias melhores, não permitindo
retrocessos e exigindo ganhos mais
dignos para o sustento de nossas famílias.

3ª-feira • 17h30
Sede do sindicato
Rua Júlio Conceição, 102

Cohab
30 janeiro

3ª-feira • 12h30
Na empresa, Rádio Clube
Avenida Hugo Maia, 293

Cobrar salários
equivalentes aos
lucros das empresas
e empreiteiras é a
grande meta das
campanhas salariais
Diante da crise
econômica, política e
social, trabalhadores
precisam de grandes
assembleias na database

A participação de cada um de nós
nas assembleias aqui marcadas é fundamental para a elaboração de uma
pauta de reivindicações que atenda as
nossas necessidades.

Predial
30 janeiro

Vamos definir o índice de reajuste,
de aumento real, o valor do tíquete refeição, da cesta básica, o percentual
das horas extras e diversos pontos
econômicos e sociais.

LU TA

Juntar forças para vencer!
Macaé Marcos Braz, presidente do sindicato: ‘Para conquistar um bom acordo, temos que fazer grandes assembleias. Além de correção salarial, queremos melhorar o tíquete alimentação e brigar por melhores refeições nos locais
de trabalho. A grade salarial e a segurança também são importantes. Participe
da sua assembleia. Valorize o seu trabalho e a sua dignidade’

Prodesan
6 fevereiro

3ª-feira • 18h30
Sede do sindicato
Rua Júlio Conceição, 102

Codesavi
Data-base 1º maio
7 fevereiro
4ª-feira • 18h30
Câmara municipal

Avenida Jacob Emmerich, 1.195

Parque industrial
8 fevereiro
5ª-feira • 18 horas
Subsede Cubatão

Avenida Joaquim Miguel Couto, 337

Termaq
9 fevereiro

6ª-feira • 17h30
Subsede Praia Grande
Avenida 31 de Março, 786
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Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos

2018

APROVEI T E

Vantagens da
sindicalização

Movimento existe desde 2014 e continua a todo vapor
agora em 2018, com o agravamento da crise econômica
Toda segunda, quarta e sexta-feira, cerca de 1.500 desempregados, às
vezes até 3 mil, se reúnem no Centro
de Cubatão, um dos mais importantes
polos industriais do Brasil.
Além de lamentar a atual política
econômica recessiva do governo, eles
têm como objetivo impedir que as poucas vagas nas empreiteiras sejam preenchidas por trabalhadores de outras
regiões e estados.
Ele surgiu voluntariamente, quando
ficou claro que a preferência das empresas terceirizadas por mão de obra
de outras plagas devia-se a um fato
bastante injusto: impedir ações trabalhistas.
O presidente do sindicato, ‘Macaé’
Marcos Braz de Oliveira, esclarece
que a estratégia se baseia no fato
de que, legalmente, o assalariado só

Vespasiano Rocha

Sintracomos mantém
apoio aos desempregados
pode impetrar ação judicial na cidade
onde presta o serviço.
Como o operário, de volta à cidade
de origem, encontra dificuldades para
retornar a Cubatão, a fim de procurar a
justiça do trabalho, estava descoberta
a mina de ouro para os maus patrões.
Reflexão
“Eles desrespeitavam o maior número de direitos trabalhistas possíveis,
mesmo com severa vigilância do sindicato, sabendo que depois de terminada a obra ou manutenção ficariam
livres das ações”, diz Macaé.
Em 2016, os desempregados passaram a se reunir diante da subsede
do sindicato, que fica em frente ao
fórum da cidade. Mas a aglomeração
ali, área de segurança, desagradou a
direção do poder judiciário.

No final de 2017, grande assembleia dos desempregados, na subsede do Sintracomos

5000 EXEMPLARES

Presidente do sindicato, Macaé Marcos, diz
que trazer operários de fora é estratégia para
inibir ações na justiça do trabalho
Consensualmente, as partes procuraram a prefeitura e a secretaria estadual do trabalho, que arranjaram um
imóvel, na rua Fernando Costa, 1.096,
diante da qual até hoje são feitas as
três manifestações semanais.
O movimento, segundo o tesoureiro do Sintracomos, Geraldino Cruz
Nascimento, diretor responsável pelo
acompanhamento das reuniões abertas, não tem vínculo com partidos políticos.
“A finalidade é acompanhar de perto as vagas abertas nas empreiteiras,
para que sejam preenchidas com mão
de obra local”, explica o sindicalista.
Geraldino, porém, sempre orienta
os desempregados a refletirem sobre
as eleições deste ano, pois “delas dependerá o futuro próximo do país. Se
prosseguiremos na recessão ou voltaremos ao desenvolvimento”.

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

Logo após se associar, o trabalhador recebe sua carteira com
a matrícula sindical. E assim, conhecendo o sindicato e sendo por
ele conhecido, sabe aonde buscar
socorro.
Sabe que o sindicato disponibiliza, até para os não sindicalizados,
uma ampla assistência jurídica, inclusive uma advogada especialista
em defesa do consumidor.
Um serviço oferecido gratuitamente, e bastante utilizado pelos
associados, é o de cabeleireiro e
barbeiro. Há salões de excelente
qualidade em Santos, São Vicente,
Cubatão, Guarujá e Praia Grande.
Temos também convênio com
a Santa Casa de Misericórdia de
Santos, para atendimento médico
em toda a Baixada Santista. E também convênio odontológico
Outro chamariz para sindicalização são os cursos de elétrica,
comandos elétricos e hidráulica do
Ctep, abrindo as portas do mercado de trabalho.

Faça sua reserva com
meses de antecedência
porque a procura é grande
Avenida Governador Mário Covas,
814, Centro, Mongaguá

13-3448-1036

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

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