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Sindicato cidadão apoia
desempregados da baixada

CUBATÃO, BAIXADA E LITORAL

As empreiteiras contra-
tantes de mão de obra de 
outras cidades, regiões e 
estados são as grandes 
vilãs da falta de vagas no 
polo industrial para os tra-
balhadores da região. Os 
maus patrões agem assim 
para evitar ações trabalhis-
tas, que devem ser proces-
sadas judicialmente nas 
cidades onde se dá a pres-
tação de serviços, o que 
dificulta a medida pelos tra-
balhadores de fora.

Os empresários recla-
mam que o nosso pesso-
al tem mania de procurar a 
Justiça do Trabalho. E o sin-
dicato rebate que os compa-
nheiros agem assim apenas 
quando seus direitos não 
são respeitados. 

Dito isso, preparamos o 
leitor para entender melhor 
o movimento dos desem-
pregados, que tem feito 
passeatas e manifestações 
públicas em alguns pontos 
da cidade.

Com assembleias, passeatas e negociações, cresce o movimento dos desempregados em Cubatão
Geraldino Cruz
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Concentrações para as passeatas têm sido feitas na 
subsede do Sintracomos em Cubatão, diante do fórum

Macaé Marcos 
Braz, presidente 
do Sintracomos: 

‘A maioria dos 
desempregados 

é ligada ao nosso 
sindicato e não 

poderíamos fechar 
os olhos ao drama 
dos companheiros 

e suas famílias’

Com apoio do sindicato 
dos trabalhadores na cons-
trução civil, montagem e 
manutenção industrial (Sin-
tracomos), o movimento dos 
desempregados vem ga-
nhando corações e mentes 
a cada dia.

Hoje, com esta passea-
ta, seguida de ato público e 
com este jornal, os desem-
pregados pedem apoio da 
população, dos comercian-
tes e das autoridades, inclu-
sive doações para quem já 
está quase passando fome.
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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

15 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 apoia movimento
enquanto pacífico e ordeiro

EM PAZ

Diretoria do Sintracomos desaprova qualquer tentativa de violência durante as passeatas e manifestações

Uma das estratégias mais manjadas dos adversários e inimigos de qual-
quer movimento é a infiltração de baderneiros violentos para desacreditar a 
luta perante a opinião pública e autoridades.

Por enquanto, o movimento dos desempregados de Cubatão, baixada 
santista e litoral transcorre na mais perfeita ordem, sem qualquer incidente 
ou agressão. E esperamos que continue assim. 

IMAGENS DA LUTA
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Até agora, três empresas
contemplam a campanha

AINDA É POUCO

Luta é para que todas as empreiteiras arregimentem em primeiro lugar os trabalhadores da região

Algumas empresas têm atendido aos apelos da comissão de desempre-
gados e da diretoria do sindicato, priorizando a mão de obra local. Mas são 
muito poucas.

Apenas três disponibilizaram vagas: Montcalm, do projeto Vli Tiplam. Ce-
eme, obra da distribuidora Ipiranga no bairro Pilões, Cubatão, antiga pedrei-
ra. E Mills, na parada da refinaria Rpbc.

Profissionalize-se
Centro Técnico 
de Especialização 
Profissional

(13) 3326-0213
(13) 3326-0212
(13) 3221-2050

CTEP
Centro Técnico 
de Especilização 
Profissional 
Instituição mantida 
pelo SINTRACOMOS

Rua Júlio Conceição, 
Nº100 - Vila Mathias

 Santos/SP
secretaria@ctep.org.br
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Desempregados daqui 
querem as vagas daqui

Sindicato inicia coleta de primeira necessidade

SINTRACOMOS

CARIDADE

Maioria dos 
desempregados 
trabalhava em 
empreiteiras e foi 
representada pelo 
sindicato

O sindicato dos trabalhadores na construção 
civil, montagem e manutenção industrial (Sintra-
comos) tem fornecido toda a estrutura necessária 
para organização e luta dos desempregados.

A diretoria liberou o salão climatizado de as-
sembleias, com mais de 200 cadeiras, água gela-
da, café e serviço burocrático para cadastramen-
to de currículos.

Mais que isso, tem articulado reuniões com 
o centro das indústrias do estado de São Paulo 
(Ciesp), prefeitura, posto de atendimento ao tra-
balhador (Pat) e autoridades.

O Sintracomos tem ainda engrossado a luta 
dos desempregados, trazendo para a cidade a 
atenção de lideranças políticas, sindicais e comu-
nitárias, engajando-as no movimento.

Infelizmente, muitas famílias dos 
desempregados que lutam deses-
peradamente por vagas no polo in-
dustrial já passam por enormes di-
ficuldades, principalmente falta de 
alimentos.

Sem contar a falta de dinheiro 
para saldar contas e mensalidades 
que se acumulam com o passar do 
tempo, a falta de comida na mesa 
está levando milhares de pessoas 
ao desespero.

Faltam também nas casas dessas 
pessoas outros produtos de primeira 
necessidade, principalmente de lim-
peza e higiene pessoal, tornando-as 
vulneráveis a doenças.

Por isso, a comissão dos desem-
pregados, a diretoria do Sintracomos, 
outros sindicatos, entidades diversas 
e até pessoas, individualmente, inicia-
ram a coleta da solidariedade.

Por meio deste tabloide, pedimos 
a sua ajuda, de seus amigos e fami-
liares. O povo de Cubatão, baixada 
santista e litoral sempre foi caridoso 
e tem se mostrado assim neste mo-
mento difícil.

A subsede do Sintracomos, na 
Avenida Joaquim Miguel Couto, 337, 
diante do fórum, Centro, é um dos 
pontos de arrecadação. Se preferir, 
ligue 3361-3557 e iremos buscar 
sua colaboração.

Aqui, subsede do Sintracomos, local de arrecadação de alimentos e produtos 
gerais, que serão distribuídos pela comissão de desempregados

Auditório do sindicato em Cubatão sempre lotado pelos guerreiros 
que lutam pelos postos de trabalho no polo industrial.
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