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Além disso, pegamos quase 12% na participação nos lucros ou resultados (plr)

8% no salário e 37% na cesta
C a m pa n h a  p o s i t i va

A n i v e r s á r i o •  P á g i n a  2

Diante da inflação de 6,23% em 12 meses, conseguimos cor-
reção salarial de 8%. A cesta-básica foi de R$ 109 para R$ 150, 
com reajuste de 37% e agora não mais dependente do número 
de faltas do empregado.

A participação nos lucros ou resultados subiu de R$ 981 para 
R$ 1.100, com reajuste de quase 12%. 
Esses foram os resultados principais 
da nossa campanha salarial deste ano.

O aumento real de 1,77% nos sa-
lários, de 30,77% na cesta e de quase 
6% na ‘plr’, numa campanha salarial 
sem greve, embora repleta de nego-
ciações, são percentuais bastante 
positivos.

A assembleia de 25 de agosto, 
segunda-feira retrasada, foi inteligen-
te, ao aceitar o encaminhamento pro-
posto pelo presidente Macaé Marcos 
Braz.

Por meio de eficiente comunica-
ção consecutiva com os trabalhadores 
e os representantes das 15 empreitei-
ras que prestam serviços à Usiminas, 
ele conseguiu fechar o acordo para a data-base de agosto.

Logo após a categoria rejeitar proposta conciliatória do Tri-
bunal Regional do Trabalho (TRT-SP), feita na semana anterior, 
Macaé apresentou uma sugestão intermediária.

Como o pessoal aceitou, ele desceu do caminhão e, com ou-
tros diretores, foi até o salão de reuniões da Usiminas, onde o 
aguardavam os representantes das empreiteiras, que aceitaram 
a nova proposta.

A sugestão da Justiça do Trabalho, aceita pelas empresas, 
mas recusada pela diretoria do sindicato e pela assembleia, 
era de 7,93% sobre o salário, ‘plr’ de R$ 972 e cesta-básica 
de R$ 120.

Sintracomos 
comemora 76 anos 
com inauguração 

de subsede 
em Bertioga

‘Plr’
Fique atento: 
as empresas 
publicarão, em 
seus quadros 
de avisos, o dia 
de pagamento 
da primeira 
parcela da ‘plr’
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Bom senso da assembleia de 25 de agosto 
resultou em acordo negociado 
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Temos 76 anos de lutas e vitórias

Desde o começo do desenvolvimento industrial, participamos da 
construção de fábricas e prédios, com forte organização sindical 
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Sindicato ganhou mais força quando passou a representar os trabalhadores de montagem e manutenção industrial

Para comemorar seu 76º aniver-
sário, o Sintracomos, fundado em 30 
de agosto de 1938, inaugurou, sábado 
(30), subsede própria em Bertioga, 
onde vem crescendo muito.

O sindicato representa cerca de 60 
mil trabalhadores, com sede em San-
tos e subsedes próprias em Cubatão, 
São Vicente, Guarujá e Praia Grande. A 
única alugada era a de Bertioga.

“Precisamos estar bem próximos 
dos trabalhadores de toda a base ter-
ritorial porque a exploração da mão de 

obra é degradante”, diz Macaé Marcos 
Braz, presidente do sindicato.

A casa, comprada com recursos 
próprios, tem três suítes e uma cozi-
nha, duas salas para atendimento e 
uma para reunião. O endereço é Rua 
Aristides Pedro de Castro, 112, Jardim 
Veleiro.

A subsede, com dois funcioná-
rios, fica perto da estação de balsas, 
do mercado de peixes e da secretaria 
municipal de turismo, numa das áreas 
mais valorizadas da cidade.

O Sintracomos sempre esteve inse-
rido nas lutas do sindicalismo santista, 
um dos mais fortes e combativos da 
história do Brasil. Já no ‘estado novo’, en-
tre 1937 e 1945, unia-se aos portuários, 
que eram a vanguarda sindical na região, 
para se colocar contra a ditadura.

Não foi diferente em outros períodos 
infelizes, como na ditadura midiática ci-
vil militar implantada em 1964. Sempre 
tivemos relação muito próxima com os 
comunistas, primeiro do PCB e depois 
do PCdoB, que marcaram profunda-
mente nosso modo de luta.

Mais uma tentativa do sindicato 
dos siderúrgicos de usurpar nossa re-
presentatividade foi por água abaixo. 
Sua diretoria perdeu ação, na 7ª Vara 
do Trabalho de Santos, contra a em-
presa Liomec.

Nosso Sintracomos também 
foi citado na ação, que a juíza Elza 
Maria Leite Romeu Basile classifi-
cou de improcedente e mandou o 
sindicato reclamante pagar as cus-

tas do processo.
O sindicato dos siderúrgicos, 

também conhecido por metalúr-
gicos, já tentou, em mais de 30 
ações, apoderar-se da representa-
tividade do nosso Sintracomos.

A diretoria dos reclamantes 
faria melhor se nos acionasse me-
nos na Justiça e lutasse mais por 
melhores salários e condições de 
trabalho à sua categoria.

Por mais de 60, Cândido Ferreira 
de Almeida foi sócio do nosso sindica-
to.  Infelizmente, nos deixou em 13 de 
agosto. Que seu exemplo seja seguido. 
À família, nossos sentimentos.

Sempre na batalha

Siderúrgico perde outra Perda

grandes assembleias dos operários das empreiteiras da Usiminas fazem parte da nossa gloriosa história
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