
Direção do sindicato prepara 
a campanha salarial de 2013

Parque industrial

Antes mesmo do 
Natal, ano novo e 
carnaval, diretoria 
do Sintracomos já 
organiza a luta da 
próxima data-base

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos

Nº 156 – Especial Parque Industrial
3ª-feira, 23 outubro 2012
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Até 8 mil pessoas numa assembleia não é qualquer sindicato e qualquer categoria que consegue. Nem paralisação de 100%

A 
campanha de 2012 foi um arraso. Poucos trabalhadores brasi-
leiros conseguiram correção de 9% e participação nos lucros 
ou resultados (plr) equivalente a um salário nominal.

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SP) provou, 
mais uma vez, que defende os trabalhadores excessivamente ex-
plorados pelas empreiteiras.

Mais importante que o vale-refeição de R$ 11 e o aumento 
real de 4,22% sobre a inflação de 4,88%, totalizando os 9%, foi a 
grade salarial, sonho antigo dos operários.

Os 12 dias de greve, todos pagos pelas empresas, resultaram 
numa grade que, após a aplicação dos 9%, propiciou aumentos de 
10% a 33%. Como lembrou o jornal da época, foi só alegria.

Agora, é o momento de se preparar para as festas de Natal e 
ano novo, emendadas com o carnaval, mas sem perder de vista a 
data-base de maio de 2013.

A diretoria do sindicato já se preocupa com o edital da assem-
bleia, normalmente publicado em fevereiro, e com as negocia-
ções, que tradicionalmente começam em março.

Macaé Marcos Braz de Oliveira, 
presidente do Sintracomos: ‘Nesta 
edição, um retrospecto da luta em 
2012 no parque industrial. Finalidade 
é preparar, desde agora, a campanha 
salarial de 2013’
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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

10 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. 
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Presidente do sindicato, Macaé Marcos, 
com a prefeita reeleita de Cubatão
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A diretoria do Sintracomos cum-
primenta a prefeita de Cubatão, Márcia 
Rosa (PT), por sua reeleição. E deseja 
que ela continue pautando seu mandato 
em beneficio da população.

Cursos gratuitos

P r o f i s s i o n a l i z e - s e

Prospere 
com a escola 
do sindicato

Cursos pagos

O Centro Técnico de Especialização 
Profissional (Ctep), mantido com recur-
sos próprios e pelo sindicato, orgulhosa-
mente passou dos dez anos de ótimos 
serviços prestados à classe operária.

Em parceria com o Senai, o sindi-
cato oferece cursos gratuitos. A escola 
oferece ainda cursos pagos. Tudo para 
você melhorar sua capacidade profis-
sional e buscar melhores oportunida-
des no mercado de trabalho.

As aulas são na sede, em Santos, e 
também em São Vicente, Praia Grande, 
Vicente de Carvalho e Morro da Nova 
Cintra. Informações pelos fones 3326-
0212 e 3326-0213 ou na Rua Júlio Con-
ceição, 100, Vila Mathias, Santos. 

Soldador eletrodo revestido 168 horas
Soldador tig 168 horas
Segurança em instalações e serviços em 
eletricidade NR10 40 horas
Sistema de construção a seco ‘drywall’ 40 horas
Inspetor de soldagem nível 1 ‘cis’

Instalador hidráulico 160 horas
Eletricista instalador 160 horas
Comandos elétricos 120 horas

Cursos de elétrica, 
comandos elétricos e 
hidráulica são gratuitos
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Sintracomos está 
disponível aos 
trabalhadores da 
categoria, sindicalizados 
ou não, em uma sede e 
cinco subsedes

Procure sempre
o seu sindicato

Trabalho sem registro em cartei-
ra? Desrespeito aos direitos da con-
venção coletiva de trabalho? Falta 
de segurança? Péssimas condições 
de trabalho? Alojamento precário? Co-
mida ruim?

Seja lá o que for, procure imediata-

mente a sede ou uma das subsedes do 
sindicato, pessoalmente ou por telefone. 
Mas não deixe de denunciar.

Não precisa fornecer nome, RG, CPF, 
endereço, telefone, nada disso. Se quiser 
se apresentar, também não tem proble-
ma. Seu anonimato será preservado pela 

diretoria.
Em caso de acidente de trabalho, 

exija o imediato preenchimento da co-
municação ‘cat’. E avise ao sindicato, que 
toma as providências cabíveis. Tem que 
ser rápido para a empresa não esconder 
o acidente.

SAnToS
Rua Júlio Conceição, 102
Vila Mathias
3878-5050

São VICenTe
Rua José Bonifácio, 166
Centro
3466-8151

PrAIA GrAnde
Rua 31 de Março, 786
Vila Mirim
3471-8556

BerTIoGA
Avenida 19 de Maio, 760, 
sala 5
Jardim Albatroz
3317-2919

CuBATão
Rua Joaquim Miguel Couto, 337
Centro
3361-3547

GuArujá
Rua Amazonas, 292
Vicente de Carvalho
3341-3027 e 3342-8609
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data- b a s e

Força da diretoria está
sempre nos trabalhadores
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a fa sta d o s

Anistia vai até dezembro
Os associados que se afasta-

ram do sindicato, por qualquer 
motivo, e deixaram de pagar as 
mensalidades, têm agora uma 
grande oportunidade de retornar. 
Muita gente vai voltar.

Até meados de dezembro, antes 
do fechamento do sindicato para o 
recesso de fim de ano, os inadim-
plentes podem procurar a secre-
taria, voltando a ser sindicalizados 
sem pagar os atrasados.

e s P o r t e

Primeiro torneio 
de futebol 
empolgou

 Em comemoração ao 74º aniversá-
rio, o Sintracomos promoveu seu pri-
meiro torneio de futebol, no Jabaquara, 
com equipes do sindicato e das empre-
sas Codesavi (campeã), Ormec (vice), 
Cursan e Odebrecht.

Em 2013, mais equipes participarão 
do campeonato. E o mesmo acontece-
rá nos anos seguintes, confirmando o 
compromisso de campanha eleitoral da 
diretoria.

CurSAn

odeBreCHT CodeSAVI

1º TorneIo de FuTeBoL SInTrACoMoS 2012

orMeC

em toda campanha salarial, o pre-
sidente e a diretoria do sindicato 
enfrentam um grande problema 

que muitos trabalhadores desconhecem: 
a intransigência das empresas nas nego-

ciações.
Aparentemente cordiais e amistosas, 

as reuniões com os representantes das 
empreiteiras são, na verdade, longas, can-
sativas e desgastantes. Algumas vezes, 

enervantes.
A partir do momento em que as reivin-

dicações são aprovadas em assembleia, o 
compromisso da direção sindical é única e 
exclusivamente com os trabalhadores.

Mas aí vem a choraminga e a lenga-
lenga patronal, dizendo que as empresas 
estão em dificuldade por causa da crise 
econômica, que o emprego isso, que o 
desemprego aquilo...

A diretoria leva esses problemas para 
as assembleias, que não querem nem 
saber e dizem ‘não’. E é essa dinâmica que 
torna a vida sindical atraente. A luta de 
classes não para.

e l e i ç ã o

Geraldino agradece
O tesoureiro do sindicato, Ge-

raldino Cruz Nascimento, agradece 
aos 508 eleitores que acreditaram 
na sua campanha para vereador em 

Cubatão: “Foi um pleito muito difícil. 
Valeu como experiência. Agradeço a 
todos que me ajudaram, do fundo do 
coração”.

Negociações difíceis, na 
sede de Santos e na subsede 
de Cubatão, seguidas de 
assembleias grandiosas e 
representativas, resultaram 
em acordo satisfatório no 
Tribunal Regional do Trabalho

Direção do 
Sintracomos 
acredita na 
mobilização 
dos operários 
como fator 
determinante 
para os avanços
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G r e v e  n o  P o lo  i n d u st r i a l

Fiscais do TRT 
viram que serviços 
não são essenciais
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Está no acordo coletivo de trabalho do polo industrial: a terça-
feira de carnaval é livre. Quem for escalado para trabalhar ganha 

como hora extra, exceto o pessoal em regime de turno. E mais: uma 
semana antes, as empresas pagam a segunda parcela da ‘plr’.

ac o r d o

Terça-feira de carnaval é livre

durante a greve no polo industrial, as empresas 
disseram à Justiça do Trabalho que os servi-
ços eram essenciais e requereram que pelo 

menos 30% do pessoal fosse obrigado a trabalhar.
A juíza relatora do processo determinou que 

dois fiscais do TRT viessem a Cubatão, pois o sin-
dicato negava com veemência a alegação das em-
preiteiras.

A assembleia já havia rejeitado essa ideia de 
serviço essencial e determinado que ninguém en-
trasse. Se o sindicato concordasse com o pedido 
das empresas, abriria um precedente perigoso.

Mostramos aos fiscais que os serviços essen-
ciais da Petrobras estão apenas na distribuição de 
gás e gasolina. E que não são feitos por trabalhado-
res representados pelo Sintracomos.

O primeiro-ministro do sindicato, Luiz Carlos Andrade, é o responsável pela 
subsede de Cubatão. Ele é auxiliado pelo diretor Eraldo Severino da Silva Filho

Sindicato e trabalhadores comprovam imparcialidade da 
Justiça do Trabalho na observação da nossa greve

Presidente do sindicato, Macaé recepcionou os fiscais da Justiça do Trabalho e mostrou que nossos serviços não são essenciais.

Presidente do sindicato, Macaé Marcos, ex-passista da Beija Flor, compositor e cantor, insistiu e conseguiu a terça-feira de carnaval livre

d i r e to r e s

Guerreiros da subsede

www. sintracomos.org.br
O site é ferramenta 

importante para você se 
comunicar com o sindicato. 
E também para conhecer 
melhor nossos serviços, 
as lutas da categoria, ler 
notícias, os acordos e con-
venções coletivas, etc.


