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Assembleia
nesta quarta-feira

PARQUE INDUSTRIAL

Empreiteiras oferecem 
reajuste salarial de 
aproximadamente 7% e 
propõem negociações 
das demais cláusulas 
conforme as áreas

A quarta rodada de negociações 
foi na sexta-feira (6), quando os re-
presentantes das empreiteiras insis-
tiram em acordos separados por ‘si-
tes’ ou plantas, como eles chamam 
as empresas contratantes.

Nessa mesma reunião, os pre-
postos das terceirizadas ofereceram 

11 maio
4ª-feira
18 horas
Subsede Cubatão
Av. Joaquim Miguel Couto, 337

Macaé Marcos Braz, presidente do 
sindicato: ‘A campanha é conjunta, as 
assembleias também são e o índice tem 
que ser linear, igual para todos’

Quantos somos e onde estamos
POR EMPRESAS

Estes números são aproximados, mas dão uma ideia do tamanho da nossa 
campanha salarial. Somos 4.865 trabalhadores, distribuídos em 43 empreiteiras 
contratadas por 14 empresas. 

Empresas Empreiteiras Trabalhadores
14 44 4.910
Projeto VLI Tiplam Ultrafértil Porto 5 1.500
RPBC 10 1.300
Vale Fertilizantes  10 600 *
Carbocloro 2 400
Anglo American  7 300
Vopak 1 200
Ultracargo 1 150
Transpetro Pilões 1 100
Ypiranga Pedreira Pilões 1 100
Transpetro Alemoa 2 80
Petrocoque 1 60
Braskem 1 50
Dow Química 1 40 
Columbian 1 30

* Terá parada de 30 dias com 400 operários

reajuste salarial conforme o INCC 
(índice nacional da construção civil) 
da FGV (Fundação Getúlio Vargas) 
da data-base de maio.

Esse percentual, ainda não apu-
rado, deverá ser de 7,19%. Confor-
me eles propõem, o índice não seria 
aplicado nos benefícios de forma 
linear, mas sim conforme o ‘site’ ou 
planta.

Na assembleia desta quarta-
-feira, você conhecerá em detalhes 
o que os patrões ofereceram nesta 
campanha salarial que poderá, mais 
uma vez, terminar na Justiça do Tra-
balho (TRT-SP).

Assembleia de 10 de março, na subsede de Cubatão, definiu as reivindicações 
da campanha salarial, que foram negociadas em quatro desgastantes rodadas 
da diretoria do sindicato com os representantes das empreiteiras
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Sevrest e Cerest 
para a sua saúde

Aguardando 
as ações fgts

Ajude o cipeiro a lutar por você

USE!

FUNDO

CIPA

Dois serviços de grande 
importância para o 
trabalhador resolver 
problemas de acidentes 
e doenças profissionais

Em Santos, o Sevrest, centro de referência em saúde 
dos trabalhadores fica na Avenida Pinheiro Machado, 565, 
Vila Belmiro. Ele abrange São Vicente e Praia Grande.

Em Cubatão, o Cerest fica na Rua Marechal Carmo-
na, 45, Jardim São Francisco. Abrange Bertioga, Guarujá, 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

As ações públicas para cor-
reção do fundo de garantia por 
tempo de serviço (fgts), nas quais 
estão incluídos os trabalhadores 
representados pelo Sintracomos, 
devem ser julgadas até o fim do 
ano.

Quem trabalha com carteira 
assinada desde 2009 aguarda 
ansiosamente, pois o reajus-
te previsto é de 88%. Tomara 
que a justiça faça justiça, pois 
o fgts não tem reajustes.

A cipa, comissão interna de pre-
venção de acidentes do trabalho, é 
uma obrigação das empresas com 
mais de 20 funcionários. O cipeiro 
colabora para diminuir os acidentes e 
as doenças profissionais.

Esse companheiro participa dos 
‘dds’, que são os diálogos diários de 
segurança, também chamados diá-
rios de obras da prevenção de aci-
dentes.

Se as empresas não atenderem 
as obrigações de prevenção, o cipei-
ro tem o dever de comunicar o pro-
blema ao sindicato. Ajude o cipeiro de 
onde você trabalha.

Progredir em 
cursos técnicos a 
preços acessíveis

Boa procura por elétrica

CTEP SINTRACOMOS MULHERES

Subsidiado pelo sindicato, o Ctep oferece 
cursos com preços bastante atraentes
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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

6 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. 

Ao contrário dos cursos profis-
sionalizantes, os cursos técnicos 
têm curta duração e grande poten-
cial de aproveitamento dos alunos 
no mercado de trabalho.

O sindicato mantém o Centro 
Técnico de Especialização Profis-
sional (Ctep), com vários cursos 
ligados ao setor e ótima inserção 
dos estudantes nas empresas da 
região.

As aulas, abertas à população e 
com taxas acessíveis, destinam-se 
a pessoas sem experiência profis-
sional, mas também a trabalhado-
res que querem se especializar. 

Com a crise econômica que as-
sola o Brasil e o mundo, especiali-
zar-se tem sido o grande diferen-
cial na vida dos trabalhadores da 

construção e de outras áreas.
Nossos cursos profissiona-

lizantes não apresentam pré-
-requisitos para a matrícula: Eles 
apenas exigem tempo e disponi-
bilidade, o que facilita o acesso a 
qualquer pessoa.

Por ser subsidiado pelo sindi-
cato, o Ctep oferece cursos com 
preços bastante atraentes, sem-
pre com enorme procura por pes-
soas de Santos e demais cidades 
da região.

As maiores procuras são pelos 
cursos de eletricista instalador, 
comandos elétricos, instalador hi-
dráulico ou encanador, instalador 
de ar condicionado, ‘drywall’, insta-
lador de aquecedor solar, NR10 e 
NR10 reciclagem.

Os cursos de elétrica têm grande procura, inclusive por parte do 
público feminino, como donas de casa que gostam de independência 
para fazer pequenos reparos onde moram.

Muitas mulheres não querem depender de um eletricista para tare-
fas simples que elas mesmo podem fazer, desde que tenham treina-
mento para isso. O centro profissionalizante funciona na Rua Júlio Conceição, 100, ao lado do sindicato, Vila 

Mathias, Santos, fones 3326-0212, 3326-0213 e 3221-2050. O site é www.ctep.org.br

Nossa escola agora tem aquecedor solar

Quer mudar
de vida?

Filie-se ao
sindicato!
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Mais de 500 mil pessoas 
na festa da Força Sindical

DIA DO TRABALHADOR

Central Sindical 
comemorou o 1º de Maio 
na capital paulista num 
domingo ensolarado de 
muita música e prêmios

Mais de 500 mil pessoas par-
ticiparam do 1º de Maio da Força 
Sindical, em São Paulo. Entre os 

participantes, 19 sortudos, além de 
assistirem a shows, ganharam auto-
móveis Hyundai HB20 zero km.

 As comemorações do Dia Inter-
nacional do Trabalho da Força Sin-
dical aconteceram em mais de du-

zentas cidades por todo o Brasil e 
tiveram por lema ‘gerar empregos e 
garantir direitos’.

Diretoria e associados do sindicato saíram de manhã cedo, no Dia do Trabalhador, para participar da comemoração, 
na Praça Campo de Bagatelle, em São Paulo, onde a multidão se divertiu, ganhou prémios e brindes


