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‘Se 2012 foi um ano muito
bom para todas as categorias
representadas pelo Sintracomos,
2013 há de ser melhor. Para isso,
a diretoria do sindicato estará a
postos desde janeiro, preparando
as campanhas salariais. Os
trabalhadores e, com certeza,
darão respaldo às lutas que
começarão em fevereiro’
Macaé, presidente do Sintracomos

Feliz Natal, com 2013
repleto de boas novas
Diretoria deseja a
todos os trabalhadores
da construção civil,
montagem e manutenção
industrial um período
natalino repleto de saúde,
paz e amor. Que 2013
venha com prosperidade
M i sta s

Nossos votos são extensivos aos familiares da
categoria, aos funcionários e colaboradores
do sindicato, aos sindicalistas de outros
setores, amigos e amigas. Aproveitamos
a oportunidade para agradecer pelo
crescente número de sindicalizados, numa
demonstração de confiança no trabalho
que estamos desenvolvendo. Torcemos para
que, em 2013, as campanhas sejam tão ou
mais benéficas que as deste ano, com novos
avanços salariais, sociais e pessoais.

P o l o 		

É seu

Campanha nas
Recorde as vitórias
Sindicato tem
indústrias de Cubatão
nas empresas
estrutura para você
das prefeituras página 4 virou história
página 5 e sua família páginas 10 e 11
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Pa p o r e to

Associado é quem manda no sindicato
Nova gestão do Sintracomos garante direitos e amplia conquistas
O principal personagem do sindicato é o associado. Aquele que acredita na sua casa de lutas, que
paga as mensalidades espontaneamente, que vota
nas eleições e nas assembleias ordinárias.
Esses são os alvos prioritários desta mensagem de ano novo. Mas ela se destina também aos
demais trabalhadores e trabalhadoras da categoria. E aos familiares.
Aos que votaram nesta gestão, iniciada em
fevereiro de 2012, e aos representados em geral,
temos satisfação de dizer que, ao fim do primeiro ano, garantimos os direitos. E avançamos nas
conquistas.
A unidade das bases com a diretoria, o trabalho incansável de mobilização e a responsabilidade em todos os encaminhamentos possibilitaram
resultados expressivos.

As campanhas salariais, na montagem e manutenção industrial, nas empresas de economia
mista, empreiteiras urbanas e na construção predial foram positivas.
Em todas elas, conquistamos aumento real
acima da inflação, participação nos lucros ou resultados (plr) e benefícios antigamente nem sonhados por esta sofrida categoria.
Outra alegria foi a volta dos aposentados para
o sindicato. Ainda aos poucos, mas comprovando
nossos acertos e o reconhecimento desses antigos lutadores.
Uma novidade foi a ativação da diretoria de
eventos e lazer, que promoveu o tão aguardado
torneio de futebol do Sintracomos. Foi um sucesso. E o de 2013 será melhor ainda.
Os encontros inéditos e individuais da dire-

toria, dos trabalhadores e da comunidade com
os candidatos à Prefeitura de Cubatão, na nossa
subsede, foram outro ponto positivo.
Nosso sindicato apresentou a eles 20 reivindicações básicas. E todos assinaram um termo de
compromisso com elas. Isso mostrou a força do
Sintracomos no processo eleitoral.
A reestruturação do nosso site também é motivo de orgulho. Basta acessar www.sintracomos.
org.br e se informar sobre as lutas, direitos, benefícios e serviços do sindicato.
Para finalizar, desejamos a todos os trabalhadores,
amigos e familiares, um feliz ano novo. Que 2013 seja
repleto de saúde, paz e avanços em todos os sentidos.
Macaé Marcos Braz de Oliveira
Presidente

S i n d i c a l i sta e pa r l a m e n ta r

Ramalho, nosso
deputado operário
Dia 9 de novembro de 2012. A data entra para a história da categoria. Em evento inesquecível, na Casa de
Portugal, tomou posse a diretoria do sindicato coirmão
de São Paulo.
Na liderança, Antônio de Sousa Ramalho, em seu quarto mandato consecutivo. Por sua administração transparente
e repleta de conquistas, os 400 mil profissionais representados podem ficar tranquilos.
Sua primeira posse foi em 1998, quando passou a remover o entulho autoritário que havia no sindicato, por conta da
intervenção feita na ditadura.
Além do presidente Macaé, vários de nossos diretores participaram da festa. E todos agora esperam, ansiosamente, a posse de Ramalho na Assembleia Legislativa,
prevista para o começo de 2013. Temos certeza que seu
mandato corresponderá às expectativas da categoria em
todo o Estado Paulista.

Presidente do nosso sindicato, Macaé Braz, com sua esposa Leide, prestigiou
a posse do companheiro Ramalho, na presidência da categoria em São Paulo
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R e g i ã o m e t r o p o l i ta n a

Sintracomos saúda os nove
prefeitos eleitos da região
Sindicato espera
contar com eles
para melhorar as
condições de vida e
trabalho da categoria

O

presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira e a
diretoria do Sintracomos
saúdam os prefeitos e os
vereadores eleitos na região metropolitana da Baixada Santista e Litoral.
Os trabalhadores na construção

civil predial, montagem e manutenção industrial esperam que os chefes
dos executivos e os parlamentares se
informem sobre os problemas da categoria.
Problemas que, diga-se de passagem, não são poucos. Vão desde as

péssimas condições de trabalho, causadoras de acidentes, inclusive fatais,
até a falta de segurança pública.
A direção do sindicato espera ser
recebida pelos prefeitos e presidentes
dos legislativos, em 2013, para expor
em detalhes os problemas, e pedir fis-

calizações nas empresas, sempre que
necessário.
Por outro lado, o presidente Macaé
se coloca à disposição dos prefeitos,
prefeitas, vereadores e vereadoras,
para esclarecimentos e informações
que porventura precisem.

Santos

Guarujá

Itanhaém

Paulo Alexandre

Maria Antonieta

Marco Aurélio

Cubatão

Praia Grande

Mongaguá

Márcia Rosa

Alberto Mourão

Paulo Wiazowski

São Vicente

Bertioga

Peruíbe

Luís Cláudio Bili

Mauro Orlandini

Ana Preto

PSDB

PT

PP

PMDB

PSDB

DEM

PSDB

DEM

PTB

I n é d i to

Sindicato debateu com
candidatos de Cubatão

Pela primeira vez na história do sindicato, os candidatos à prefeitura de Cubatão
participaram de debates com diretores e
trabalhadores, na subsede.
Os quatro candidatos assinaram ter-

mo de compromisso referente a geração
de empregos, ciência e tecnologia, saúde,
transporte, segurança, turismo, educação, cultura, entretenimento e outros
assuntos.

Luiz Carlos de
Andrade idealizou,
junto com o
presidente Macaé,
os debates na
subsede
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Data- b a s e

Lutas nas empresas de economia
mista tiveram bons resultados
Resultados bons também na Prodesan, Cohab, Cursan,
Termaq e no setor predial comprovam a capacidade da diretoria

Metrópole

Avanço no setor predial
O reajuste salarial de 9%, em 1º de
maio, também foi comemorado pelos
trabalhadores do setor predial. Graças
ao empenho da direção do sindicato, os pisos
também subiram.

Os qualificados passaram a receber
R$ 1.242,16 por mês ou R$ 5,65 por hora.
Os ajudantes, R$ 954,40 mensais ou R$
4,34 por hora. O acordo está registrado
no Ministério do Trabalho e Emprego.

Praia Grande

Pessoal da Termaq
também vitorioso
Em assembleia que lotou o plenário da Câmara, a categoria aceitou compromisso da Codesavi de igualar o piso ao da construção civil

Vitória

S ã o V i c en t e

Prodesan volta a
ter plano de saúde

Greve na
Codesavi dá
reajuste de 20%
Direção do
sindicato
conseguiu
mobilizar o
pessoal da
Prodesan em
boas assembleias
de campanha
salarial

A maior vitória dos 1400 trabalhadores e trabalhadoras da Prodesan foi a
volta do plano de saúde, 19 anos após sua
revogação. E teve o reajuste de 7% nos salários, no tíquete e na cesta básica.
“Foi um enorme avanço”, comemora o presidente Macaé Marcos. Ele foi
aplaudido na assembleia que aprovou o

acordo: “Com quatro meses de mandato, trouxemos de volta o sonho do plano
de saúde”.
Ele pondera que, apesar do plano
beneficiar apenas os titulares, os dependentes diretos podem pagar em separado, promocionalmente, e usufruir
do atendimento.

Bastou um dia de greve, 28 de
março, para os 1200 trabalhadores
da Codesavi comemorarem um reajuste salarial fora de série: 20%.
E mais: piso salarial igual ao da
construção civil em 2013.
“Há 16 anos, lutávamos
para igualar o piso”, festejou o
presidente do sindicato, Macaé
Marcos. O pessoal paralisou a
manutenção, varrição de ruas,
avenidas, guias, calçadas, galerias e praias.
O dia da paralisação não foi
descontado pela empresa e o
acordo coletivo foi registrado no
Ministério do Trabalho e Emprego,
através do sistema mediador.

Subsede de Praia Grande foi pequena para a grande participação dos trabalhadores
Reajuste salarial de 9%, além de
28,5% no tíquete, 25% na cesta e 22,5%
na ‘plr’. Ou seja: vitória, na Termaq, para
ninguém botar defeito. Trabalho sério da
direção sindical e dos trabalhadores.
A categoria respondeu às convocações do sindicato e participou em peso das

assembleias. Foi só o começo. Em 2013, o
acordo será melhorado e ampliado. Quem
viver verá. O presidente do sindicato,
Macaé Marcos, usou de uma estratégia:
“Deixamos o desfecho da campanha na
Termaq para depois do polo industrial.
Transferimos as vantagens de lá pra cá”.

Outras

Na Cohab e Cursan,
resultados normais
Na Cohab, em Santos, e na Cursan,
em Cubatão, por mais que a diretoria do
sindicato tenha se esforçado, o resultados das campanhas salariais foram
apenas normais.

Mesmo assim, o pessoal conseguiu
7% de reajuste, sendo 5% de reposição
inflacionária e 2% de aumento real. Em
2013, a direção sindical fará o possível e
o impossível para melhorar os acordos.
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Presidente Macaé e diretoria do sindicato organizaram grandes assembleias na campanha salarial dos trabalhadores de empreiteiras industriais de Cubatão

Outras

P o l o i n d u st r i a l

Na Usiminas,
boa mobilização

Greve de 12 dias teve
melhor acordo do Brasil

Assembleias lotaram a sede e a rua defronte
ao sindicato, no Centro de Cubatão

Chão das fábricas de Cubatão tremeu na greve vitoriosa dos 12 mil
operários industriais: 9% de reajuste

De tanta gente que apareceu, assembleia teve que ser na rua
A campanha salarial dos 6 mil
operários da Usiminas, em 2012, teve
lances incríveis, como o empate técnico na votação da assembleia de 26 de
julho, uma quinta-feira à noite.
Metade dos presentes, que lotaram a rua defronte ao sindicato, aceitou o reajuste de 6% oferecido pelas
11 empreiteiras. A outra metade achou
melhor continuar lutando.
Na semana seguinte, a primeira de
agosto, a proposta dos patrões melhorou e a categoria aceitou o reajuste de

7%, com R$ 100 de cesta básica e aumento da ‘plr’ de R$ 800 para R$ 900.
O acordo estabeleceu ainda a
terça-feira de carnaval como horário
administrativo e garantiu estabilidade
de 60 dias no retorno dos afastados
por doenças comuns.
O presidente do sindicato, Macaé
Marcos, lembrou que os 7% embutiram
2% de aumento real, pois a inflação de
12 meses foi de 5%: “No TRT (Tribunal
Regional do Trabalho), pegaríamos no
máximo 6%”.

Plenário da subsede de Cubatão sempre lotado nas campanhas salariais

Assembleias dos operários das indústrias de Cubatão são exemplo de organização para o Brasil inteiro
Não é exagero dizer que o acordo
do parque industrial de Cubatão foi o
melhor da construção civil, montagem
e manutenção industrial de todo o país
em 2012.
Os 12 longos e difíceis dias de greve valeram a pena. O reajuste salarial foi de 9%,
quando outras categorias conseguiam no

máximo 7,5%.A maioria, nem isso.
O pagamento dos dias parados e
a aplicação dos 9% no tíquete alimentação foram aplaudidos pelos trabalhadores e trabalhadoras, ao final da
campanha salarial.
Mas o que deixou a categoria feliz
da vida foi o realinhamento da grade

salarial, com posterior aplicação dos
9%. Com isso, muitos salários tiveram
aumentos de 10% a 33%.
Mais de 20 mil operários fizeram
tremer o chão das fábricas, em assembleias conjuntas e específicas,
mostrando unidade e força de uma das
categorias mais poderosas do Brasil.
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C a d ê o M TE ?

O desmonte do Ministério
do Trabalho e Emprego

Quando se esperavam
melhorias, com o advento
da Nova República,
acelerou-se a derrocada

São precisos
mais 5 mil
auditores-fiscais

Presidente Macaé e diretores do Sintracomos em apoio à luta dos funcionários do MTE por melhores salários e condições de trabalho
Tudo bem que Getúlio Vargas não criou o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio,
em 26 de novembro de 1930, há 82 anos, para
organizar os trabalhadores na luta por melhores
dias.
Na verdade, ele quis, e conseguiu, monitorar a crescente organização dos assalariados, especialmente do operariado urbano,
fortemente influenciada por comunistas e
anarquistas.
A história, porém, fez do importante minis-

tério do governo federal, em algumas épocas,
um instrumento de defesa dos trabalhadores,
uma tábua de salvação contra a exploração
capitalista.
Lá exerceram o cargo de ministro pessoas
como João Goulart, Franco Montoro, Almir Pazzianotto, Antônio Rogério Magri, Walter Barelli,
Jaques Wagner, Ricardo Berzoini, Luiz Marinho
e Carlos Lupi.
Os melhores momentos do Ministério do
Trabalho foram entre 1946, após a ditadura do

Estado Novo, e 1964, quando houve um golpe a
implantar nova ditadura.
Após a chamada democratização do país,
ou Nova República, nos governos Sarney, Collor,
Itamar, Fernando Henrique, Lula e Dilma, quando se esperava que o MTE melhorasse, isso não
aconteceu.
O que se vê, é um verdadeiro desmonte do
MTE, sem verbas, sem funcionários, sem estrutura para cumprir seu papel histórico de fiscalizar as condições de trabalho.

O MTE tem hoje 3 mil auditores-fiscais. Mas precisa
outros 5 mil, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), vinculado à Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República.
Incompreensivelmente, porém, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) analisa pedido de
concurso para a categoria, feito pelo MTE, para preenchimento de apenas 629 vagas.
Ou seja: o MTE pede concurso para 4371 vagas a menos do que o necessário. E, pior, o MP ainda estuda se
deve atender ou não. Enquanto isso, quem paga o pato
é o trabalhador.
Os 25 municípios da Baixada Santista e Litoral, por
exemplo, com um parque industrial do porte de Cubatão e
um porto como o de Santos, contam com apenas 20 fiscais.
E o que dizer dos milhares de pequenas e médias
empresas, onde a fiscalização é mais complicada, pois os
empregados normalmente convivem com os patrões?
Falta registro em carteira, as condições de trabalho
são péssimas, os acordos e convenções coletivas não
são respeitados. Tudo sem fiscais para constatar os problemas e autuar os maus empresários.
O cargo de auditor-fiscal do trabalho exige o nível
superior (independentemente da área de formação) e
proporciona vencimentos iniciais de R$ 13.904.

TRT

Greve

Só agradecimentos à
Justiça do Trabalho

Sintracomos apoia
luta dos auditores

A diretoria e os representados do
Sintracomos não têm o que reclamar da
Justiça do Trabalho. Tanto em primeiras
instâncias quanto no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT-SP), temos sido contemplados em nossas reivindicações.

Justiça do
Trabalho tem sido
compreensiva e
justa com nossa
categoria

Durante este ano, os fiscais do
Ministério do Trabalho paralisaram
parcialmente as atividades, por várias
semanas, reclamando exatamente do
desmonte da máquina ministerial.

E lá esteve o presidente Macaé Marcos, com diretores do Sintracomos, acompanhando e apoiando a luta dessa categoria
que tantas vezes atende nossos reclamos em
fiscalizações e mesas-redondas.
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S i n t r ac o m o s

Lutas de 2012
começaram
com a posse
da diretoria
Até agora, passados pouco mais de
nove meses da posse, nova gestão do
Sintracomos já mostrou a que veio
Vitórias nunca vistas no polo industrial de Cubatão, nas empresas de economia mista Codesavi e Prodesan, bem como enormes
avanços nos demais segmentos representados pelo sindicato.
Tudo em poucos meses da gestão liderada pelo presidente Macaé

Dia 11 de fevereiro, sábado à noite, entrou para a história do sindicato como o início de uma nova fase de lutas sem precedentes
Marcos Braz de Oliveira. Uma diretoria guerreira, firme na luta e unida
em defesa de todas as bases do sindicato.
A posse foi prestigiada pelo atual e pelo próximo prefeito de Santos, João Paulo Papa e Paulo Alexandre, secretários estaduais, presi-

dente de empresas, políticos, sindicalistas e trabalhadores.
Cerca de 2 mil pessoas, a maioria de sindicalizados e familiares,
fizeram a festa até de madrugada, com direito a palhinha do presidente Macaé exercendo seus dotes de cantor.

Pai de Macaé, o popular ‘seu’ Braz, entrega a faixa de presidente ao filho

Presidente Macaé conciliou a festa da posse da diretoria do sindicato com a comemoração do seu 54º aniversário, ocorrido em 8 de fevereiro, com seus filhos Maxwell, Pablo e a esposa Leide
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Centenas nas assembleias

Subsede de
Cubatão, a mais
movimentada
do sindicato

Apesar do amplo prédio da
subsede, muitas assembleias
são feitas na rua, devido ao
grande número de presentes

Subsede de Cubatão tem dois andares,
dois diretores e quatro funcionários para
atender, hoje, cerca de 15 mil operários.
Fica na Rua Joaquim Miguel Couto, 337,
Centro, fone 3361-3557

Palco de
memoráveis
assembleias dos
operários do
polo industrial
cubatense, prédio
da subsede é dos
mais modernos
da cidade, com
auditório para 215
pessoas sentadas e
outras 250 em pé

Vice-presidente Luiz Carlos
Andrade, com o diretor
Eraldo Severino da Silva
Filho e as funcionárias
Mirian Silva de Oliveira,
Ana Nery Pereira da
Silva, Zuleica Maria dos
Nascimento, além do
funcionário mais antigo
do sindicato, Paulinho
Menezes dos Santos

L i to r a l

Praia Grande vive intenso crescimento
A subsede de Praia Grande atende também os
trabalhadores de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe,
perto de 5 mil homens, além da empresa Termaq, com
1.200.
A maioria é de empregados nas construções prediais, mas há também muitos operários de empreiteiras que prestam serviços a empresas estatais, como
a Sabesp.
Um dos serviços mais procurados, além da advogada trabalhista Raquel Cotrin, é a simulação de
aposentadoria. A referência para chegar ao local é o
viaduto quatro da via expressa sul.

Em 2012, subsede vivenciou momentos de grande
mobilização dos trabalhadores da Termaq

Diretor Índio José Francisco da
Silva, advogada Raquel Cotrin
Sbravatti, diretor Chicão
Francisco Wilson Pereira
Veras e Leandro César dos
Santos, com a funcionária
Maria Alice Brasil Machado.
Além da recepção, outras três
salas, copa, cozinha e quintal
completam a casa da Rua 31 de
Março, 786, Vila Mirim,
fone 3471-8556
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Duas subsedes

Subsedes de Guarujá e Bertioga crescem
Subsede própria em Vicente de Carvalho e o escritório alugado em Bertioga com certeza bombarão nos próximos anos
A bola da vez na construção predial na Baixada Santista nos
próximos anos, a exemplo do que ocorreu em Santos e Praia Grande,
deverá ser em Guarujá e Bertioga.

Por enquanto, as obras são mais de saneamento, principalmente
em Bertioga, onde os prédios da Riviera de São Lourenço estão paralisados por conta de problemas ambientais.

Mesmo assim, a nova gestão do Sintracomos está preocupada
em fortalecer as subsedes nessas duas cidades. Veja, nesta página,
como está a estrutura do sindicato para atender os trabalhadores.

Diretor Ornilo Dias de Souza com os funcionários Lourival
Sebastião da Silva, Maria José de Sales e Solange da Silva Teodoro

Subsede de Guarujá tem dois andares, quatro salas, um arquivo, um auditório
ou sala de aula, copa e quintal. Nos fundos, um laboratório de elétrica e outro em
construção. Rua Amazonas, 292, Vicente de Carvalho, fone 3341-3027

Subsede de Bertioga fica em prédio comercial na
Avenida 19 de Maio, 760, sala 5, bairro Albatroz, fone 3317-2919,
sob responsabilidade do funcionário Wesley Sales de Oliveira

C a s a n ova

Grande densidade de sócios em São Vicente
A cidade com maior número de associados do Sintracomos é São Vicente. E a maioria desse pessoal, homens e mulheres
de luta, trabalha na Codesavi, empresa de economia mista da prefeitura.
Diretores Chileno Miguel Bustos Romero, com o funcionário Alberto
Aquino Júnior, advogada Raquel Cotrin Sbravatti, Paula Liliane
Monteiro da Silva, Betão Roberto Alves de Carvalho, Ana Maria dos
Santos e Gaúcho Laudelino Xavier

Num dos pontos mais valorizados da cidade, subsede de São Vicente,
com dois andares, tem quatro salas, cozinha, copa, quintal e pequeno
salão para 100 pessoas. Fica na Rua José Bonifácio, 166, esquina com
Tibiriça, Centro, fone 3466-8151

Advogada de São Vicente e Praia Grande, Raquel Cotrin Sbravatti
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C a s a n ova

Sede do sindicato, à dispo
Três andares, sete diretores, 19 funcionários e três advogados prontos para melhor atender os
trabalhadores e suas famílias, na sede da Rua Júlio Conceição, 102, Vila Mathias, Santos, fone 3878-5050

Auditório Basílio
Magno de
Oliveira, sempre
com grandes
e importantes
assembleias, no
andar térreo
No andar térreo, temos também a secretaria e a recepção. Secretáriogeral, Almir Marinho Costa, com as funcionárias Kátia Meire Vieira
Ventura, Rosilene Pinho de Rocha e Sulamita Sousa de Souza

Tesoureiro Geraldino
Cruz Nascimento,
com o administrador
Mauro Infante, o
auxiliar Gabriel
Henrique Marin e as
funcionárias Raquel
Soto Barreiro, Rosana
Soto Barreiro e Aline
Silva Oliveira Rocha

Secretária da presidência, Rosângela Aguida de Almeida

Diretora de saúde e assistencial,
Bernardete Trajano

Funcionárias dos planos de saúde e bucal, Valéria
Alves de Araújo e Laís Monique da Silva Cunha

Administrador Mauro Roberto Infante

Contadora Ana Célia Duarte

Conselheiro fiscal Roque Tomé de Oli
diretor de patrimônio, João Brasílio S
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posição dos trabalhadores
Diretora Nena Maria Neilde dos Santos,
responsável pelas homologações

-

e

mé de Oliveira Neto e
Brasílio Serragioli

Advogado Marco Antônio Oliva, especialista
em negociações e acordos coletivos

Sala de
reuniões e
negociações

Advogada Luciana Vaz Pacheco,
especializada em direito do consumidor
Advogado trabalhista Flávio Villani Macedo

No departamento de aposentados, o presidente Nivaldo
Florentino Cordeiro com os diretores Élder Rodrigues
Cordeiro e José Carlos Fernandes

Jornalistas Joca Diniz e Paulo Passos, com o
repórter fotográfico Vespasiano Rocha ao centro

Equipes de serviços gerais e manutenção: Manoel Francisco de Sales, José Ubaldo
de Jesus Irmão Tchupitcha, Rita Galdino da Silva, Vencerlau Oliveira Rocha

Nº 157 – Retrospectiva 2012
3 de Dezembro 2012

12

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

w w w. s i n t r a c o m o s . o r g . b r

V e í cu lo s

Sindicato renovou a frota para economizar
Diretoria não se esqueceu do carro de som,
para mobilizar o pessoal nas várias lutas por
melhores salários e condições de trabalho

Veículos novos do sindicato reforçam
o patrimônio de uma das categorias
mais importantes do Brasil
Sabe aquele negócio de carro velho, sempre na oficina? Não dá certo.
É despesa atrás de despesa. Peças e
mão-de-obra que não acabam mais.
E o bicho sempre quebrando. Uma

categoria poderosa e moderna, como a
nossa, não pode ser vítima desses contratempos e gastos incompatíveis com
a nova administração sindical.
Por isso, a diretoria do sindicato

resolveu renovar toda a frota. Compramos, à vista, carros zeros, com
três anos de garantia, e acabamos
com aquelas intermináveis e dispendiosas idas às oficinas.

Outra vantagem é que o seguro de
carro novo é mais barato. E o consumo de combustível, menor. São seis
carros novos. Um Fiat ‘Uno’ 1.4 para
cada subsede e um Fiat ‘Punto’ 1.6

para a sede.
Esses veículos juntaram-se às
duas peruas Volkswagen. Uma de som,
para campanha salarial, e um furgão,
para carregar material do sindicato.

Lazer

Direção do sindicato apoia departamento de aposentados
Pela primeira vez na história do sindicato, o departamento
de aposentados tem recebido apoio total para promover alguns passeios a cidades de interesse turístico ou histórico.
O próximo será para a famosa cidade de Paraty, no Rio de
Janeiro, quase divisa com São Paulo, famosa por sua arquitetura colonial e belas paisagens litorâneas.
Neste ano que termina, o departamento levou alguns
aposentados e familiares a Jaguariúna e Itú, ambas no interior
paulista. Da segunda, participou do presidente do sindicato,
Macaé Braz.
O grupo passou bons momentos na fazenda ituana conhecida por Maeda. O presidente do departamento, Nivaldo
Florentino, pede que os aposentados frequentem mais a sede
do sindicato e se informem sobre os próximos eventos.

Passeio mais
recente contou
com participação
dos presidentes
do sindicato e do
departamento,
Macaé Braz e
Nivaldo Florentino,
além de diretores,
sindicalizados e
familiares
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Dia do Trabalhador

Maioria no 1º de Maio de 2012
era a família da construção civil

Festa do trabalhador,
na passarela do samba,
Zona Noroeste de
Santos, mostrou a
força do sindicalismo
da Baixada

A maioria das 20 mil pessoas que passaram pelo
sambódromo da Zona Noroeste, naquela terça-feira, 1º
de Maio, era de famílias dos trabalhadores na construção civil, montagem e manutenção industrial.
Homens, mulheres, adultos, jovens e crianças
se divertiram a valer, numa tarde e começo de noite
repletas de música, prêmios e alguns discursos de
sindicalistas.
Problemas e reivindicações da classe trabalhadora pautaram a festa, promovida pelas centrais Força
Sindical, NCST, UGT e CGTB, com apoio da prefeitura
de Santos.
Com presença de 40 sindicatos, a direção do Sintracomos compareceu em peso, comprovando a organização de uma das maiores categorias da região.
Entre os temas dos discursos, desindustrialização,
redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial, qualificação da mão-de-obra, segurança e reposição das perdas em aposentadorias e pensões.
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Trajetória do bem

Das comissões de fábrica à p
Do trabalho de garoto em feira-livre no Rio de
Janeiro a presidente de um dos sindicatos mais
importantes do Brasil, a carreira de um líder

Nasceu no Recife
O presidente Macaé nasceu na capital de Pernambuco (PE), Recife, em 8
de fevereiro de 1958.

Mas foi para a cidade fluminense
de Nilópolis (RJ) aos seis meses de
idade.

Do Rio de Janeiro, Macaé trouxe o gosto pelo carnaval

Trabalhou bem cedo
Macaé começou a trabalhar aos 12 anos de idade, em feira-livre, no Rio de Janeiro, com frutas e legumes. Dois anos depois, adquiriu experiência como
ajudante de serralheiro.
Aos 16, então com registro em carteira, passou a
montador de serralheria, sinalizando que seu futuro
profissional seria na área de montagem e manutenção na indústria.
Tanto é verdade que, ao sair do serviço militar
obrigatório, no Exército, passou a trabalhar como
montador industrial, na empresa House, de onde
saiu para ‘correr trecho’, como seu pai.

Correu trechos
Ao sair de Macaé (RJ), nos anos 1970, nosso presidente
foi trabalhar no Recife (PE), sua cidade Natal. De lá, seguiu
para Curitiba (PR), para trabalhar em montagem e ajustagem de tubulação na Petrobras.
Em Paranaguá (PR), pela empresa Tenenge, trabalhou
na construção de duas jaquetas de plataforma, em Namorado II e PCH1, também da Petrobras.
Do Paraná, foi para Limeira, interior paulista, pela empresa Caldeiraria Gama, (SP), na montagem de uma fábrica
da companhia de açúcar União.
Pela mesma Tenenge, rumou para Brasília, na cidade
satélite de Sobradinho, para construção de unidade numa
fábrica de cimento da Votorantim.

De onde o apelido
Macaé ganhou o apelido, que agora é praticamente seu nome, ao trabalhar,
embarcado, na cidade litorânea do Rio de Janeiro, em plataforma da Petrobras.

Chegou a Cubatão
No começo dos anos 1980, Macaé
finalmente veio para Cubatão, na extinta
cosipa, hoje Usiminas, pela empreiteira
FEM, como mecânico ajustador, para
ficar apenas três meses.
A empresa era conhecida por apelidos como ‘fodidos esperando melhora’
e ‘fundação estadual do menor’, o que
acentuou em nosso presidente a inclinação para a luta sindical.

Da FEM, ele foi para a Enesa. Depois,
Tenenge. Sempre na Cosipa e ajustador.
Nesse período, fez curso técnico de tubulação industrial e caldeiraria, no Sesi
Cubatão.
Quando a Tenenge encerrou as atividades no Brasil, pertencia ao grupo
Odebrecht. E Macaé foi registrado nessa
grande construtora, em 1996, onde está
até hoje.
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presidência, a luta do Macaé
Entusiasmo sindical

Formação política

Macaé passou a dar mais importância ao sindicalismo quando começou a
trabalhar em Cubatão. Logo se entusiasmou com as comissões de fábricas e as
campanhas salariais.
Em 1984, veio o primeiro convite
para participar da direção do sindicato.
Ele considerou que ainda era cedo e
achou melhor amadurecer a ideia. Continuou firme no trabalho de base.
Cinco anos depois, em 1989, ele
aceitou o segundo convite e foi para
a suplência da diretoria. Em 1992, foi

Convergência Socialista (CS), Partido
Comunista Brasileiro (PCB partidão), Partido
Comunista do Brasil (PCdoB). Essas foram as
primeira influências políticas de Macaé.
À CS e ao PCB, ele não foi filiado. Mas, ao
PCdoB, filiou-se, junto com o ex-presidente Zé
Luiz e com os companheiros Índio, Luiz Carlos e
Chileno, entre outros, por cerca de dez anos.
Hoje, Macaé está no PDT, partido que admira desde quando Leonel Brizola era governador do Rio de Janeiro e o encantava com
seus discursos.

eleito o primeiro diretor de patrimônio,
cargo até então inédito no sindicato.
A carreira deslanchou. Em 1996,
passou a vice-presidente. Em 1998,
com o falecimento do presidente José
Luiz de Melo, assumiu a presidência,
até 2000.
No mandato seguinte, foi eleito
tesoureiro, função que exerceu por 12
anos. Macaé sempre teve grande atuação na base. Tinha, portanto, ‘garrafa
para trocar’. Por isso, chegou à diretoria
executiva rapidamente.

Cesta
básica foi
ideia dele
Pouca gente sabe, mas a cesta básica, essa importante conquista do sindicalismo brasileiro, foi ideia do Macaé, quando participou de um encontro de trabalhadores da construção civil, em
1989, em Belém (PA).
Ele defendeu o pagamento de um adicional, além do salário,
para o trabalhador comprar alimentos. A delegação paulista, majoritária, não aprovou a proposta.
Ele não desistiu e propôs, então, que as empresas forneces-

sem uma cesta básica, com produtos de primeira necessidade.
Também não obteve sucesso.
Mas a ideia da cesta ficou registrada na ata de Belém. E, em
1992, depois de muitos debates e lutas sindicais, a indústria da
construção civil paulista finalmente instituiu o benefício.
Macaé lembra que a cesta acabou se transformando em
tíquete-alimentação, vale-supermercado e se alastrou por todo o
país: “Mas tudo começou lá atrás”.

Foi eleito há um ano
Macaé foi eleito presidente em 28 de outubro de 2011.. Aos
54 anos de idade, ficará quatro anos na presidência, cargo que exerceu entre 1998 e 2000, após falecimento do então presidente José
Luiz de Melo. Funcionário do Odebrecht, Macaé é o primeiro representante da montagem industrial a ocupar o cargo.

P r o p o sta

Greve em defesa dos aposentados
Greve de um dia, dos trabalhadores de
todas as categorias do país, urbanos e rurais,
em data a ser marcada, para o governo federal
atender as reivindicações dos aposentados.

A proposta, do presidente do nosso Sintracomos, Macaé Marcos, foi feita após reunião de vários sindicatos da central Força
Sindical (FS), em 16 de agosto, na nossa

sede.
Ele já propôs o movimento à direção nacional da central. Sua ideia é que paralisação atinja os setores produtivos e de serviços.

"Será um movimento de solidariedade aos
aposentados e de prevenção dos trabalhadores
da ativa", pondera Macaé. "Os empregados de
hoje serão os aposentados de amanhã".
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Refinaria

RPBC Petrobras, o cemitério de ‘gatas’
Além disso, estatal
agora não cobra das
empreiteiras que
tenham caldeireiros com
certificado Abraman
Comissões

Gatas tornam a
‘plr’ inatingível
Muitas empresas formam comissões
de ‘plr’ sem eleição democrática e impõem metas inatingíveis de produtividade. Fazem exigências absurdas para tirar
o direito do trabalhador ao benefício.
O sindicato vem mapeando esses
maus patrões e vai tomar as providências cabíveis. Depois, quando o pessoal
faz greve, é aquela choradeira patronal.

Sindicato faz seguidas assembleias, ano após ano, para trabalhadores das empreiteiras contratadas pela Petrobras

De lei

Empresas têm
que assinar
os acordos
Muitas empresas deixam de ir ao
sindicato, para assinar a convenção e os
acordos coletivos de trabalho. Sem isso,
os trabalhadores não podem acioná-las
na Justiça do Trabalho.
Muitas dessas empresas chegam
ao parque industrial ou ao setor predial com matrizes em outras cidades e
outros estados. E querem fazer valer os
acordos e convenções de suas origens.
Isso não tem nada a ver. Chegando
aqui, elas têm que se adequar aos deveres e direitos da concorrência. O sindicato prepara amplo levantamento para
as providências cabíveis.

A direção do sindicato programa uma audiência
pública com os deputados federais Beto Mansur (PP)
e Márcio França (PSB), para o início de 2013.
A finalidade é informar aos parlamentares os
absurdos que ocorrem com as empreiteiras que
prestam serviços à Refinaria Presidente Bernardes
de Cubatão (RPBC Petrobras).
O sindicato pedirá que os deputados intercedam
pelos trabalhadores e pela própria estatal, uma das
empresas mais importantes, rentáveis e valiosas do
mundo.
Infelizmente, a refinaria virou um cemitério de
empreiteiras, onde não existe o mínimo de responsabilidade na terceirização dos serviços de montagem

e manutenção de equipamentos.
Várias ‘gatas’, ou ‘gatos’, como queiram, sem
as mínimas condições de se estabelecer e honrar
compromissos, transformam a RPBC num pátio de
desesperados.
Os maus patrões simplesmente fecham as firmas e vão embora, deixando seus empregados na
rua da amargura, sem quitação das rescisões do
contrato de trabalho.
Para piorar, agora a estatal não exige mais que
as empreiteiras tenham 30% de caldeireiros com
certificado Abraman. E isso está causando prejuízos
aos trabalhadores.
A diferença salarial entre o portador de Abraman

e o operário comum é de R$ 800. O prejuízo é duplo,
pois o trabalhador pagou o curso para ter um certificado que agora não vale mais nada.
Veja as empreiteiras que, em 2012, prestaram serviços à Petrobras e à Transpetro, enganando os trabalhadores: ACF, Comim, Ecman,
Intertechma, Meta, Pampa, Polienge, Qualiman, Tecap e Tenace.
Outras
Na Usiminas, as problemáticas foram Cil
Icec, Dad e Grafitec. Na Vale Fertilizante, Ebapi e HC. Na Ultracargo, Umapei e Emco. Na
Brasken, Montec.
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M e r ec i m e n to

Meninos pobres chegam ao poder
Lula da Silva, Joaquim Barbosa e Ramalho da Construção: presidente da República, presidente do STF e deputado estadual

Três meninos pobres, com alguns
pontos positivos em comum: inteligência, sede de justiça, compromissos com
a população e vontade de entrar para a
história.
Luiz Inácio Lula da Silva veio de Pernambuco para São Paulo, no pau de arara, com mãe e alguns irmãos, em 1952,

em busca do pai, ensacador no porto de
Santos.
Joaquim Barbosa teve uma infância
pobre, em Paracatu, Minas Gerais, filho
do pedreiro e de uma dona de casa. Foi
para Brasília, trabalhar e estudar, onde
se formou em Direito.
Antônio de Souza Ramalho nasceu

em 1949, em Conceição do Piancó, na
Paraíba, onde teve uma infância pobre.
Veio para São Paulo, em 1968, trabalhar
na construção civil.
Lula foi presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (SP), fundou o PT e se transformou
no primeiro presidente da República de

origem sindical.
Joaquim Barbosa estudou o ensino
básico em escolas públicas, o superior
na Universidade de Brasília e é o primeiro presidente negro do Supremo Tribunal Federal.
Ramalho cursou a Faculdade de
Engenharia Civil, até o terceiro ano, pois

não conseguia pagar as mensalidades.
E será empossado deputado estadual
em janeiro de 2013.
Que sirvam de exemplos para as nossas famílias, de trabalhadores na construção, montagem e manutenção. Nossos filhos podem e devem estudar para cumprir
os papéis históricos que os esperam.

Esporte

Primeiro torneio
de futebol
empolgou
Em comemoração ao 74º aniversário, o Sintracomos promoveu seu primeiro torneio de futebol, no Jabaquara,
com equipes do sindicato e das empresas Codesavi (campeã), Ormec (vice),
Cursan e Odebrecht.
Em 2013, mais equipes participarão
do campeonato. E o mesmo acontecerá nos anos seguintes, confirmando o
compromisso de campanha eleitoral da
diretoria.

CURSAN

ORMEC

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 convenções coletivas, etc.

ODEBRECHT

CODESAVI

1º TORNEIO DE FUTEBOL SINTRACOMOS 2012
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N ac i o n a l

Sindicato luta contra
a desindustrialização

Sintracomos participou do movimento nacional em defesa da indústria e do mercado de trabalho
O presidente do Sintracomos, Macaé Marcos
Braz, participou ativamente, durante o ano, de diversas manifestações regionais, estaduais e nacionais contra a desindustrialização do país.
Junto com sindicalistas e empresários de diferentes setores da indústria, nosso representante
articulou a grande mobilização de 4 de abril, na ca-

pital paulista, em defesa do mercado de trabalho.
Macaé esteve diversas vezes com os presidentes da Fiesp e da Força Sindical, Paulo Skaf e
Paulinho Pereira da Silva, para citar apenas dois
exemplos, organizando a manifestação.
Outros sindicatos de trabalhadores da Baixada
Santista também engrossaram a campanha contra

a desindustrialização. Nosso presidente foi um dos
articuladores dessa participação.
“Não poderia ser diferente”, disse Macaé, naquela oportunidade, “pois o efeito dominó do desemprego na indústria certamente atingirá, mais
cedo ou mais tarde, todos os trabalhadores”.
O sindicalista alertou que mais de 7 mil operários

de empreiteiras de Cubatão já haviam perdido o emprego: “De 2011 até agora, a crise nos atingiu de forma
preocupante, principalmente na Usiminas”.
Além de São Paulo, houve manifestações semelhantes em Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Paraná, Brasília, além de estados do Norte, Nordeste e outras regiões.

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

w w w. s i n t r a c o m o s . o r g . b r

19

Nº 157 – Retrospectiva 2012
3 de Dezembro 2012

Profissionalize-se

C u b at ã o

Prospere
com a escola
do sindicato

Total apoio aos
desempregados

O Centro Técnico de Especialização
Profissional (Ctep), mantido com recursos
próprios e pelo sindicato, orgulhosamente
passou dos dez anos de ótimos serviços
prestados à classe operária.

Em parceria com o Senai, o sindicato oferece cursos gratuitos. A escola
oferece ainda cursos pagos. Tudo para
você melhorar sua capacidade profissional e buscar melhores oportunidades
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 Conceição,
100, Vila Mathias, Santos.

Fotos: Vespasiano Rocha

Cursos gratuitos

Cursos de elétrica,
comandos elétricos e
hidráulica são gratuitos

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

Cursos pagos

Luta do Sintracomos resultou em comissão para garantir
trabalhador da Baixada no polo industrial de Cubatão
Prioridade aos trabalhadores dos nove municípios da Baixada Santista e Litoral nas vagas
de empresas e empreiteiras do polo industrial de
Cubatão.
Essa foi a ideia do presidente do nosso sindicato, Macaé Marcos Braz, que norteou ampla reunião, na manhã de 31 de agosto, uma sexta-feira
(31), no gabinete da prefeita Márcia Rosa (PT).
Ela o recebeu, junto com a comissão de desempregados e outros diretores do sindicato, que
levaram reivindicações e propostas para minimizar o problema.
Também estavam presentes alguns vereadores, representantes da Petrobrás e outras empresas, do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (Ciesp) e do PAT (Posto de Atendimento ao
Trabalhador).
Após longo debate, resolveram formar comissão, com representantes desses segmentos, que
passou a se reunir, para definir estratégias. As reuniões continuam até hoje.

Na subsede do sindicato em Cubatão e na prefeitura, presidente
Macaé defendeu propostas viáveis para os desempregados

Equ i p e

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’

Reunião com funcionários
Diretoria e
funcionários do
sindicato, em
reunião para
melhor atender os
associados

A fa sta d o s

Anistia vai até dezembro
Os associados que se afastaram 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 inadimplentes podem
procurar a secretaria, voltando a ser sindicalizados sem pagar os atrasados.

O presidente Macaé Marcos convocou a diretoria e os funcionários do
sindicato, recentemente, para mais
uma boa reunião de trabalho. Objetivo:

aprimorar a equipe para melhor atender aos associados e familiares.
Muitos palpites e opiniões resultaram numa lista com pontos

que vêm sendo colocados em prática e quem tem proporcionado bons
resultados. A tendência é melhorar
sempre.
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Va n g u a r d a

As três maiores
vitórias do
sindicato em 2012
Polo industrial de Cubatão e empresas de economia mista de Santos
e São Vicente (Prodesan e Codesavi) foram os destaques do ano

‘Lutamos 16 anos para igualar o piso da Codesavi com a construção civil. E conseguimos agora’

C u b at ã o

S a n to s

Na indústria, 12 dias de greve

Volta o plano de saúde na Prodesan

Nem a chuva atrapalhou a disposição de luta da categoria na data base deste ano

Pessoal da Prodesan lotou a sede do sindicato para aprovar um dos melhores acordos da empresa

Reajuste salarial de 9%, pagamento dos 12 dias
parados, em maio, e realinhamento na grade, possibilitando aumentos de até 33%. Mais de 12 mil

operários beneficiados. A campanha salarial no polo
industrial de Cubatão teve a maior mobilização de
trabalhadores da região em 2012. PÁGINA 5

Após 19 anos sem plano de saúde, os 1400
empregados da Prodesan conseguiram recuperá-lo na campanha salarial deste ano. O pre-

sidente Macaé elegeu a reivindicação entre as
prioritárias de 2012 e não sossegou até a direção da empresa ceder. PÁGINA 4

São Vicente

Aumento superior a
20% na Codesavi
Correção salarial de 20% e piso igual ao da construção
civil em 2013. Esse foi o resultado da greve de um dia dos
1200 trabalhadores da Companhia de Desenvolvimento de
São Vicente, em 28 de março, uma quinta-feira chuvosa. O
reajuste no tíquete alimentação foi de 7,3%. PÁGINA 4

Assembleias nunca
vistas na história da
Codesavi lotaram
até a Câmara
Municipal

