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Começam em março
as campanhas de maio

SALÁRIOS E DIREITOS COLETIVOS

Assembleias defi nirão as reivindicações para renovação dos acordos coletivos de trabalho na data-base de maio
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Cobrar salários equivalentes 
aos lucros das empresas e 
empreiteiras é a grande meta 
das campanhas salariais

Nos últimos anos, a direção do sindicato 
tem investido nas lutas da categoria por me-
lhores salários e condições de trabalho em 
todas as empresas da região.

Com grande empenho e muito esforço, 
temos feito um sindicalismo de base, aumen-
tando o vínculo de confi ança e nos aproxi-
mando cada vez mais dos representados.

Essa aproximação se intensifi cou com 
nossa equipe móvel, de quatro diretores, que 
visita diariamente as construções, fábricas e 
empresas de economia mista. Agora, che-
gou a hora do resultado desse trabalho.

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

Vamos defi nir 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.

Juntar forças
para vencer!

LUTA

Macaé Marcos Braz, presidente 
do sindicato: ‘Se quisermos arrancar 
um bom acordo dos patrões, temos 
que nos juntar cada vez mais. Além 
de um bom reajuste, queremos a par-
ticipação nos lucros ou resultados (plr) 
e melhor qualidade das refeições nos 
locais de trabalho’.

‘A grade salarial e a segurança 
também são importantes. Do registro 
em carteira, então, nem se fala. Parti-
cipe da sua assembleia. Valorize a di-
retoria do sindicato e a equipe móvel. 
Valorize, acima de tudo, o seu traba-
lho e a sua dignidade.’

Termaq
16 março

4ª-feira

19 horas
Subsede Praia Grande

Rua 31 de 
Março, 786

Predial
3 março

5ª-feira

18 horas
Sede do sindicato

Rua Júlio 
Conceição, 102

Cohab
8 março

3ª-feira

11h30
Jardim Rádio Clube

Avenida Hugo 
Maia, 293

Cursan
9 março

4ª-feira

17h30
Subsede Cubatão
Avenida Joaquim 

Miguel Couto, 337

Parque industrial
10 março

5ª-feira

18 horas
Subsede Cubatão
Avenida Joaquim 

Miguel Couto, 337

Codesavi
17 março

5ª-feira

18h30
Clube Nissei Vicentino

Praça 23 de 
Maio, 56

Prodesan
15 março

3ª-feira

18h30
Sede do sindicato

Rua Júlio 
Conceição, 102
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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

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. 

Sindicato fi scaliza
condições trabalho

Você já recebeu o informe do leão?
Terminou, em 29 de fevereiro, o 

prazo para as empresas entregarem 
aos empregados o comprovante de 
rendimentos do imposto de renda 
(ir). As declarações começaram a 
ser recebidas em 1º de março.

Se a empresa onde você traba-
lha ainda não entregou seu com-

provante de rendimentos, ou se o 
documento está incorreto, procure 
imediatamente o departamento de 
pessoal.

No caso de persistir o proble-
ma, procure rapidamente o sindi-
cato, que tomará as providências 
necessárias para você não se 

enrolar com o fisco. O prazo de 
apresentação das declarações é 
29 de abril.

O comprovante deverá trazer as 
informações sobre o total dos rendi-
mentos obtidos pelo trabalhador em 
2015 e o do imposto de renda retido 
na fonte (irrf) no período.

EQUIPE MÓVEL

IR

O momento é de exigir uma convenção coletiva de trabalho bem melhor que a atual

Os problemas diários 
enfrentados pelos 
trabalhadores também 
serão debatidos na 
assembleia

Embora algumas empresas cum-
pram as normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho, outras des-
respeitam totalmente a legislação das 
condições de higiene, segurança e 
saúde do trabalhador.

Muitos locais não têm gabinete 
sanitário e muito menos banheiros. 
Em algumas, nem papel higiênico é 
fornecido aos trabalhadores.

A equipe móvel do sindicato mui-
tas vezes almoça e toma café-da-
-manhã nos locais de trabalho e faz 
avaliações, verbais e escritas, trans-
mitidas ao presidente do sindicato.  

A falta de água de qualidade e 

Em demissão,
mais 220 horas

LEI

Está no artigo 9º da Lei 7238-
1989: o demitido 30 dias antes da 
data-base tem direito a mais 220 
horas nos salários. No nosso caso, 
já está valendo agora em março.

O dia certo
do pagamento

QUINTO ÚTIL

A lei que trata do dia de paga-
mento está em vigor. Ela diz que o 
máximo é o quinto dia útil de cada 
mês. Não faça nenhum acordo sem 
o sindicato porque depois o patrão 
não cumpre.

climatizada também é lugar-comum 
muitas vezes levando os trabalhado-
res a sofrerem males súbitos como 
tonturas, pressão baixa e até ataques 
cardíacos.

Tudo isso será debatido nas as-
sembleias. Participe e colabore para 
que o sindicato entregue às empresas 
pautas realmente representativas dos 
anseios da categoria. 
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