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Assembleia, nesta quinta, 
inicia a campanha salarial

CAMPANHA SALARIAL

Assembleia definirá as reivindicações para renovação do acordo coletivo de trabalho na data-base de maio

A diretoria do sindicato espera 
colher, nesta quinta-feira (5), as se-
mentes que vem plantando, nos úl-
timos meses, em todos os locais de 
trabalho. A colheita será boa se for 
boa a participação na assembleia.

Com muito pé no chão, fazendo 
um sindicalismo de base, a direção 
sindical vem tentando aumentar o 
vínculo de confiança com os traba-
lhadores, de quem está cada vez 
mais próxima.

Essa aproximação se intensifi-
cou com nossa equipe móvel, de 
quatro diretores, que visita diaria-
mente as bases. Agora, chegou a 
hora de ver o resultado desse tra-
balho.

A participação de cada um de 
nós na assembleia é fundamental 
para a elaboração de uma pauta de 
reivindicações que atende as nos-
sas necessidades.

Vamos definir o índice de rea-
juste, de aumento real, o valor do 
tíquete refeição, da cesta básica, o 
percentual das horas extras e diver-
sos pontos econômicos e sociais.
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5ª-feira
5 • março
18 horas
Sede do sindicato
Rua Júlio Conceição, 102

Prédios e 
apartamentos 

luxuosos são feitos 
por companheiros 

que merecem 
melhores salários 

e condições de 
trabalho

Macaé Marcos 
Braz, presidente 
do sindicato: 
‘Participe da 
assembleia. 
Valorize o trabalho 
da diretoria do 
sindicato e da 
equipe móvel de 
diretores. Mas 
valorize, acima 
de tudo, o seu 
trabalho e a sua 
dignidade’
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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

5 MIL EXEMPLARES
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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 
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EQUIPE MÓVEL

IR

Sindicato fiscaliza
condições trabalho

Você já recebeu o informe do leão?

Os problemas 
diários enfrentados 
pelos trabalhadores 
também serão 
debatidos na 
assembleia

Embora algumas empresas 
cumpram as normas regulamen-
tadoras do Ministério do Trabalho, 
outras desrespeitam totalmente a 
legislação das condições de higie-
ne, segurança e saúde do traba-
lhador.

Muitas obras não têm gabinete 
sanitário e muito menos banheiros. 
Em algumas, nem papel higiênico 
é fornecido aos trabalhadores, que 
chegam a utilizar embalagens até 
de cimento em pó para se limpar.

É comum ver trabalhadores co-
mendo nas calçadas, sentados de 
forma incômoda, por falta de refei-
tórios. E a comida, via de regra, é 
uma inclassificável mistura seca, 
sem legumes, vegetais e frutas.

Aliás, a equipe móvel muitas ve-
zes almoça e toma café-da-manhã 
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Terminou, na sexta-feira (27), o 
prazo para as empresas entrega-
rem aos empregados o comprovan-
te de rendimentos do imposto de 
renda (ir). As declarações começa-
ram a ser recebidas nesta segun-
da-feira (2).

Se a empresa onde você trabalha 

ainda não entregou seu comprovante 
de rendimentos, ou se o documento 
está incorreto, procure imediatamen-
te o departamento de pessoal.

No caso de persistir o problema, 
procure rapidamente o sindicato, 
que tomará as providências ne-
cessárias para você não se enrolar 

com o fisco.
O prazo de apresentação das 

declarações os documentos é o dia 
30 de abril.  A expectativa do órgão 
é de receber cerca de 27,5 milhões 
de declarações neste ano.

O comprovante deverá trazer as 
informações sobre o total dos ren-

dimentos obtidos pelo trabalhador 
em 2014 e o do imposto de renda 
retido na fonte (irrf) no período.

Neste ano, a multa por não en-
tregar o documento dentro do pra-
zo, ou apresentá-lo com informa-
ções incorretas, foi mantida em R$ 
41,43 por funcionário.

nos locais de trabalho e faz avalia-
ções, verbais e escritas, transmiti-
das ao presidente do sindicato.  

A falta de água de qualidade e 
climatizada também é lugar-comum 

nas construções, muitas vezes le-
vando os trabalhadores a sofrerem 
males súbitos como tonturas, pres-
são baixa e até ataques cardíacos.

Tudo isso será debatido na as-

sembleia desta quinta-feira. Partici-
pe e colabore para que o sindicato 
entregue às empresas uma pauta 
realmente representativa dos an-
seios da categoria. 

Chegou a hora do trabalhador cobrar a renovação vantajosa do acordo coletivo de trabalho


