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Não perca a grande 
festa do Sinduscon 
e Sintracomos
PágiNaS 2 e 3

Data s - b a s e s J e s u s

estamos em plena
campanha salarial

Participe da 
próximas 
assembleias e faça 
valer a sua força 
para bons acordos e 
convenções coletivas 
de trabalho

As assembleias já começaram. Umas, 
com boa participação, como a da Prodesan. 
As reivindicações já foram encaminhadas às 
dezenas de empresas, onde trabalham 60 mil 
homens e mulheres da nossa categoria.

A principal reivindicação é o aumento real 
de 8%, além da reposição inflacionárias dos 12 
meses anteriores à data-base. Apesar de cada 
segmento ter propostas específicas, o geral é 
parecido.

No polo industrial, por exemplo, onde está 

a maioria dos trabalhadores, com data-base 
em maio, o pessoal quer vale-refeição de R$ 
20, inclusive nas férias e afastamentos.

A categoria reivindica também participa-
ção nos lucros ou resultados (plr) de um sa-
lário e meio para quem recebe até R$ 5 mil. E 
de um salário para os que estão acima desse 
valor.

Na indústria, trabalham 10 mil pessoas. No 
setor predial, 30 mil. Os demais 20 mil são das 
empresas de economia mista Cohab (Baixada 

Santista), Prodesan (Santos), Codesavi (São 
Vicente) e Cursan (Cubatão).

“Nossa intenção é assinar bons acordos e 
convenções coletivas que garantam e ampliem 
nossos direitos e benefícios”, diz Macaé Marcos 
Braz de Oliveira, presidente do sindicato.

O Sintracomos negocia a pauta dos trabalha-
dores prediais com dois sindicatos patronais: Sin-
duscon e Sindicon. Para o resultado satisfatório, é 
preciso que você participe e leve sempre alguém 
junto.

Páscoa é o
renascimento

‘Páscoa é recomeço de vida. A data 
celebra o renascimento de Jesus e sua 
ascensão ao céu, dois dias após sua 
morte, na cruz. A diretoria do Sintraco-
mos deseja à família da construção civil, 
montagem e manutenção industrial, 
muita paz e harmonia nessa data. Que 
todos renasçam em seu amor próprio e 
no amor ao próximo’

Duas importantes assembleias de abertura da campanha salarial. Uma, dos operários 
do polo industrial de Cubatão, em 8 de março. E outra, do pessoal da Prodesan, em 15 de março

Fotos: Vespasiano Rocha
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Bertioga: .......(13) 3317-291915 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. 

6 º  C o n st r u s e r

Convites na sede e nas subsedes, 
mediante apresentação de RG ou certidão 

de nascimento das crianças e jovens

grande festa do Sinduscon e Sintracomos para a família trabalhadora
Totalmente gratuito, o evento 

oferece um dia inteiro repleto de ati-
vidades dedicadas ao lazer, esporte, 
bem-estar, autoestima e convívio da 
família da construção civil.

Saúde, educação, geração de 
renda complementar, cultura, entre-
tenimento e festa, muita festa, para 
crianças, jovens, adultos e idosos, na 
extensa programação.

Programa
9 horas ..................................recepção com café da manhã
11h00 às 16h30 ........almoço com churrasco e sorvete
15 horas ...............................Shows
16h30.......................................Lanche e sorteio de brindes
17 horas ................................Encerramento

13 • abril
s á b a d o
8h30 às 17 horas

Sesi Santos
Avenida Nossa Senhora de Fátima, 366

Não perca tempo
As inscrições, até 5 de abril, 

são limitadas a 2.700 pessoas

• •

Jogos de salão: dama, dominó, xadrez, tênis de 
mesa, ‘air play’, ‘play station’, pebolim e sinuca.
Jogos e festivais no campo: voleibol, gol caixo-
te, minitênis e cama elástica.
Brinquedos infláveis: pirâmide, surfe mecânico, 
‘play gol’, tobogã, castelo pula-pula e guerra de 
cotonete.

Escultura em balão. Pintura facial. Pintura no 
gesso. Oficina de balangandã. Oficina de pipa. 
Futebol de areia. Futebol ‘society’. Playground. 
Jogos antigos: perna de pau, diabolô, corda, 
peteca. Tenda zen de massagem. Orientação 
física: ‘imc’, pentáculo do bem-estar. Macrogi-
nástica. Atividade dos escoteiros de Santos.

EsportE E lazEr

Show de talentos da construção civil. Grupos de dança. 
Capoeira. Tae kwon do. Caratê. Canil da Polícia Militar. Banda 
da Polícia Militar. Apresentação de bonecos. Bateria da Escola 
de Samba Imperador da Ilha de Santo Amaro. Exposição da 
Polícia Florestal.

Cultura
Macaé Marcos Braz de Oliveira, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção Civil, 
Montagem e Manutenção Industrial: 
‘O bom é que tudo isso é de graça. 
Como se fosse a famosa ação global, 
mas específica para a família do 
Sintracomos. Você, sua mulher e seus 
filhos não podem perder’

•
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grande festa do Sinduscon e Sintracomos para a família trabalhadora
Oficina I. ‘Agora, o artista é você. Pintura’.
Finalidade: estimular o participante a atividades culturais, a 

ampliar seu universo de conhecimento, a expressar seu pensa-
mento e sentimento, ao conhecer artistas plásticos brasileiros.

Oficina II. ‘Montagem de bijuteria com materiais descartados’. 
Exposição interativa em sala de organização e estética de ambien-
te, com reaproveitamento de materiais que podem ser utilizados 
na decoração. Utilização de peças descartadas do vestuário para 
criar acessório de moda.

Exposição interativa de cozinha e área de serviço. Organiza-
ção de geladeira com orientações sobre refrigeração, congela-
mento e descongelamento de alimentos. Consumo consciente de 
água. Atividade interativa sobre coleta seletiva de óleo, lixo seco 
e úmido. Senai: pintura decorativa e atividade com enfoque na 
construção civil. Difusão literária, com distribuição da revista ‘Se-
sinho’ e ‘Cantinho da leitura’. Inclusão digital. Pista itinerante da 
Polícia Rodoviária para educação no trânsito.

Educação

Combate à cárie dental, com ‘escovódromo’, para crianças 
de 7 a 14 anos. Odontologia para bebês e gestantes. Problemas 
cardíacos: colesterol. Diabetes: glicemia. Hipertensão: pres-
são arterial. Acuidade visual. Teste rápido de hepatite ‘c’. Uni-
dade móvel de odontologia. Controle da dengue. Orientações 
sobre câncer de mama, doenças sexualmente transmissíveis 
e aleitamento materno. Vacinação. Ambulância. Alimentação 
e orientação nutricional.

Saúde

Corte de cabelo do Instituto Embelleze. Limpeza de pele 
da Dilarouffe. Orientação jurídica da OAB. Identificação das 
crianças. Fraldário. Área de descanso. Distribuição de folhetos 
educativos da CPFL sobre cuidados com eletricidade e apre-
sentação de vídeo sobre acidentes elétricos. Distribuição de 
água, jogo trilha, personagens do Clubinho Sabesp e de le-
ques com mensagens sobre uso racional da água.

Cidadania

Deleuse

PATROCíNIO REALIzAçãO APOIO

Em 2102, como nas edições anteriores, a festa 
animou e agradou a grande família dos trabalhadores 

na construção civil da Baixada Santista e Litoral

Não esqueça 
de prestar suas 
contas com o 
‘leão’ do imposto 
de renda. 
O prazo termina 
em 30 de abril.

Fotos: Vespasiano Rocha
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as vítimas das enchentes 
esperam pela nossa ajuda

isto é o que
mais precisa

Recolhimento na sede e
subsedes do Sintracomos

s i n D i C a l i s m o  s o C i a l e m  C u b at ã o

P r i o r i Da D e s s e i s  C i Da D e s

Nem que seja um sabonete 
ou uma pasta de dente, um 
lençol ou uma toalha de rosto, 
colabore com os que precisam

Se você não puder levar a doação, ligue

É  l e i

O trabalhador dispensado sem 
justa causa, no período de 30 dias 
antes da data-base de correção 
salarial, tem direito à indenização 
adicional de um salário.

A garantia está nos artigos 9º 
das Leis 6708-1979 e 72381984, 
ratificadas pelos Enunciados 306 e 
314 do Tribunal Superior do Traba-
lho (TST). Veja o que eles dizem:

Enunciado 306:
‘É devido o pagamento de in-

denização adicional na hipótese 
de dispensa injusta do empregado, 
ocorrida no trintídio que antecede 
a data-base. A legislação posterior 
não revogou os artigos 9º da Lei 
6708-1979 e 9º da Lei 7238-198.’

Enunciado 314:
‘Ocorrendo a rescisão con-

tratual no período de 30 dias que 
antecede à data-base, observado 
o Enunciado 182, o pagamento das 
verbas rescisórias com o salário 
já corrigido não afasta o direito à 
indenização adicional prevista nas 
Leis 6708-197 e 7238-1984.’

Além desses enunciados, vale 
destacar o 182, também do TST:

‘O tempo do aviso prévio, mes-
mo indenizado, conta-se para efeito 
da indenização adicional do artigo 
9º da Lei 6708-1979.’

Para pagamento da indeniza-
ção, é preciso que o último dia do 
aviso prévio trabalhado, ou da pro-
jeção do aviso prévio indenizado, 
recaia no período de 30 dias que 
antecede à data-base.

Com relação à nova lei do avi-
so proporcional, não houve altera-
ção na matéria acima. Tomara que 
você, amigo leitor, não seja demi-
tido. Mas, se acontecer, nessas 
condições, procure imediatamente 
o sindicato.

São milhares de pessoas com tudo que é tipo de 
dificuldade e carência. Muitos são nossos colegas 
profissionais da construção civil, montagem e ma-
nutenção industrial.

Perderam casas, móveis, eletrodomésticos, rou-
pas, produtos básicos, remédios, saúde, animais, 
bicicletas, motos, carros. Não têm mais nada. A não 
ser dor, sofrimento e abandono.

Se você não pode doar um fogão, dê um sabo-
nete. Não pode dar uma caixa de fraldas, doe uma 
pasta de dente. Não pode muito, ofereça pouco. Mas 
ajude com o que for possível.

Hoje, são nossos irmãos e irmãs, nessa difícil 
situação. Amanhã, Deus nos livre, pode ser qualquer 
um de nós. O brasileiro é um solidário. E o trabalha-
dor em construção é um brasileiro.

 Leite em pó.
 Fraldas.
 remédios.
 roupas de cama e banho.
 Produtos de higiene pessoal. 
 Peças íntimas. 
 Produtos de limpeza.
 ração para animais.

Santos • 3878-5050
Rua Júlio Conceição, 102, Vila Mathias

Cubatão • 3361-3547
Rua Joaquim Miguel Couto, 337

Guarujá • 3341-3027 e 3342-8609
Rua Amazonas, 292, Vicente de Carvalho

São Vicente • 3466-8151
Rua José Bonifácio, 166, Centro

Praia Grande• 3471-8556
Rua 31 de Março, 786, Vila Mirim

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

atenção: 
dispensa
antes da 
data-base

Macaé Marcos Braz de Oliveira, presidente do Sintracomos: 
‘Contribua com o que você puder, desde um simples sabonete, 
um creme dental ou um pacote de absorvente. Quem puder 
colaborar com mais, melhor. Mas o mínimo que for, com certeza, 
ajudará quem muito precisa, neste momento difícil’

Moradores dos bairros 
Água Fria e Pilões, o s 
mais atingidos pelas 

fortes chuvas dos últimos 
dias, precisam de apoio, 

solidariedade e, acima de 
tudo, doações

Vespasiano Rocha

Arquivo/DL


