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CHAPA 1Nenhum 

direito
a menos

Juntos SomosMais Fortes

ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA DIRETORIA
DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018

No dia a dia, são muitos os proble-
mas enfrentados pelos marcenei-
ros em todas as empresas da cate-
goria. Muitos desses problemas 
são comuns e têm de ser enfrenta-
dos com a união entre os trabalha-
dores e o Sindicato. Uma entidade 
forte não se constrói da noite para 
o dia, nem é resultado do trabalho 
individual, mas conseqüência do 
esforço coletivo dos trabalhadores 
e conjunto de diretores. Por isso, é 
importante o Sindicato manter em 
sua diretoria pessoas experientes 
e ao mesmo tempo dar espaço e 
preparar novos companheiros (as). 
E a CHAPA 1 cumpre exatamente 
esse papel, renovando tanto a dire-
toria efetiva, quanto a diretoria de 
base, aliando assim duas condi-
ções importantes para seguir avan-
çando: Não Permitindo a Retirada 
de Direitos já Conquistados e 
Avançar em Novas Conquistas.
O Brasil atingiu seu ápice com a 
Constituição de 1988. E de lá para 
cá, graças à democratização, 
muitos trabalhadores alcançaram 
avanços que melhoram o que está 
na lei por meio de negociações e 
acordos coletivos, que só foi possí-
vel também graças ao fortaleci-
mento do movimento sindical e ao 
amadurecimento e modernização 
das relações entre patrões e 
empregados. Mas o governo não 
eleito de Michel Temer tem adota-
do uma política de destruição da 
classe trabalhadora, ao sancionar 
no dia 11 de novembro de 2017, a 
reforma trabalhista, e uma das 
suas principais bandeiras, além de 
retirar os direitos dos trabalhado-
res, foi à tentativa de fragilizar 
sindicatos e tornar o empregador o 
elemento mais forte de uma nego-
ciação. 

O que esses golpistas fizeram? Entregaram as rédeas do funcionamento da sociedade à 
voracidade do mercado capitalista, aos defensores da dita "reforma" trabalhista, ao 
afirmar que é a "única" forma de se criarem empregos. Nós sabemos que não é verdade, 
eles ignoram cinicamente o período em que o país crescia com distribuição de renda, 
período em que havia melhorado o poder aquisitivo dos assalariados, aumentou o nível 
de empregos com carteira assinada, promoveu a estabilidade das contas públicas por 
meio do aumento da arrecadação de impostos e recursos previdenciários. É contra essa 
regressão humana e esse retrocesso histórico que devemos lutar e continuar resistindo, 
e o Sindicato é o único instrumento reivindicatório, quando se fala em direito dos traba-
lhadores, em melhores salários e condições dignas de trabalho. Por isso, devemos votar 
em pessoas que tem o verdadeiro compromisso com os trabalhadores (as). Nos dias 24 
e 25 de maio vote em quem luta pelo avanço da categoria e por novas conquistas, 
VOTE CHAPA 1.



Arivonaldo Galdino de Almeida - Presidente

Arivonaldo Galdino de Almeida funcionário da empresa 
Modali começou trabalhar na categoria 1971, se filiou ao 
sindicato em 1978, onde passou a frequentar as ativida-
des da categoria, em 1987 foi indicado pelos trabalhado-
res da empresa onde é funcionário para fazer parte da 
Diretoria do Sindicato, onde está até hoje. Neste período 
fez diversos cursos de formação Politica Partidária e 
Sindical, participou dos Congressos e Seminários da cate-
goria, entre 2011 e 2013 fez parte da primeira  Diretoria  da  
Confederação  Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção e do Mobiliário com sede em Brasilia, foi 
Vice-Presidente do Sindicato por 3 mandatos, nesta traje-
tória já coordenou vários departamentos dentro da entida-
de, hoje é o atual Secretario Geral do Sindicato e Vice 
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção e Mobiliário do Estado de São Paulo, onde 
ocupa também a coordenação da Secretaria de Mobiliza-
ção. Na sua caminhada tem como prioridade a luta na 
defesa dos trabalhadores colocando em prática as experi-
ências adquiridas no decorrer da sua vivência no meio 
Sindical, carrega consigo a filosofia da união na luta contra 
a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras imposta 
pelo capitalismo.

Estes são os companheiros da

Lutar - Resistir e Não Retroceder

Vivemos em um período de franco ataque aos direitos dos trabalhadores e o Sindicato é mais um alvo. 
Temos o governo que por meio da reforma trabalhista ameaça retirar direitos. Somente pessoas com 
experiência podem enfrentar esse cenário adverso, dessa forma, a Chapa 1 reafirma o seu compromisso 
na defesa dos direitos dos associados e na transparência que é dada em toda gestão.
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Antonio Lopes de Carvalho -  1º Vice-Presidente
Antonio Lopes de Carvalho iniciou a sua trajetória sindical enquanto 
trabalhava na empresa Forma, onde era empregado. Em 1988 foi eleito 
Delegado Sindical permanecendo no cargo até 1990, ano em que ocor-
reu nova eleição onde concorriam 2 chapas. Lopes concorreu na chapa 
do Joel, na época presidente da entidade. A diretoria foi eleita e Lopes 
assume o cargo de 2º vice-presidente até 1994. Na eleição seguinte ele 
assume o cargo de 1º vice-presidente, se tornando presidente em outu-
bro do mesmo ano, após o afastamento do então presidente Joel, que 
saiu para assumir um cargo na Federação. Lopes preside o Sindicato há 
24 anos, e durante todo esse período, anualmente foram realizados 
congressos e no ano passado foi realizado o 23º Seminário Preparatório 
da Campanha Salarial, onde participam em média 150 pessoas.  No dia é 
analisado a conjuntura política e econômica em que se dão as negocia-
ções, e traça objetivos nas negociações a serem alcançadas.
Desde 1990 até 2017 esteve à frente de todas as negociações coletivas 
da categoria, ao longo de todos esses anos conquistou para a categoria:
1)  Cesta básica de alimentos para todos.
2)  Café da manhã.
3) Participação nos Lucros ou Resultados. E para empresas com até 40 
empregados, o trabalhador tem direito a multa, hoje no valor de                  
R$ 715,00.
4)  Conquistou Auxílio Refeição, hoje com valor de R$ 11,00
5)  Café da manhã em todas as empresas.
6)  Comprou um terreno de 250m² anexo à colônia, onde ficam os quios-
ques e as churrasqueiras.
7) Reformou a Colônia de Férias, colocando revestimento por dentro e 
por fora para não gastar com pintura.
8)  Reformou o as instalações da Sede criando novos espaços, incluindo 
o 4º andar e uma escola de formação.
9)  Colocou escada de segurança.
10) Instalou 1 elevador no prédio.
11) Criou uma biblioteca e uma brinquedoteca, ambas no primeiro 
andar.
12) Equipou o Sindicato com máquinas e equipamentos necessários 
para o bom funcionamento da entidade.
13)  Instalou uma pequena academia.
14) Construiu 2 dormitórios no prédio, cada um com capacidade de 
acomodar até 8 pessoas. Ambos para serem utilizados nas atividades 
que necessitam pernoitar.
15)  O Sindicato conta hoje com 10 veículos, 8 deles equipados com som 
para serem usados durante as assembléias nas empresas.
16)  Ampliou a representação do Sindicato, com a participação da direto-
ria em várias outras entidades de trabalhadores, tais como:
Federação; Confederação; Central Sindical Estadual e Nacional; União 
Internacional dos Trabalhadores no Ramo da Construção e da Madeira 
(UITBB), Federação Latino Americana e Caribenha de Madeira e Material 
de Construção e anexo e Federação Internacional Latino Americano 
(Flemacom). Com isso, o Sindicato tornou-se conhecido nacional e inter-
nacionalmente por sua nas lutas dos trabalhadores. 

Até 2016/2017 todas as negociações foram conduzidas por ele, junto 
com uma comissão. Houve êxitos em todas as negociações em que os 
acordos foram fechados, e avanços até 2014 obtivemos 21% de 
aumento real  e todas as conquistas que hoje existem na Convenção 
Coletiva de Trabalho, foram angariadas durante o seu mandato. Todas 
essas conquistas não são permanentes porque elas dependem do 
momento político e econômico do país como esse que estamos viven-
do agora. 
Uma das coisas mais importantes que mudou o cenário para o dirigen-
te sindical é a responsabilidade com o cargo que ocupa no Sindicato, 
pois se trabalha em qualquer dia e hora, de acordo com a necessidade 
que o cargo exige. Deve-se pensar sempre em 1º lugar no interesse 
coletivo e nunca em interesses pessoais e individuais. Ser disciplinado 
e manter seu compromisso com as conquistas dos trabalhadores, 
nunca prometer o que não pode cumprir e lutar com todas as forças 
possíveis para levar o melhor para os trabalhadores. 
É dever do dirigente, ser solidário e compreensivo com todos e em 
qualquer questionamento do trabalhador, orientá-lo da melhor manei-
ra possível, no sentido da união para fortalecer a luta da classe. Quando 
somos dirigentes sindicais, perdemos a nossa identidade pessoal, pois 
somos dirigentes o tempo todo, dento e fora do sindicato. Devemos 
pensar e repensar nas nossas atitudes, sempre visando preservar o 
nome da entidade para corresponder fielmente o voto que recebemos 
dos trabalhadores. Durante todo esse tempo que estive à frente do 
Sindicato, me dediquei e lutei com todas as minhas forças pela catego-
ria, sendo transparente o tempo todo com os trabalhadores. Nunca 
tivemos divisão e muito menos chapa de oposição, e isso mostra que 
fizemos de tudo para chegar a uma gestão satisfatória para todos.
Vivemos tempos difíceis para os trabalhadores e somente com a 
unidade nas lutas podemos vencer os maiores obstáculos.  A reforma 
trabalhista está aí, e dificulta no fechamento do acordo, mas toda 
diretoria, está na luta para que aconteça. 
Nos últimos anos, até 2014, a entidade conseguiu negociar itens 
importantes para a categoria. Em média foram negociados acima de 
300 acordos de PLR por ano,  além da Convenção Coletiva.  Até aqui, 
todas as lutas foram conduzidas com seriedade, sempre em defesa dos 
interesses da categoria e com total empenho em todos os momentos 
para que o resultado fosse minimamente satisfatório e abrangente 
para todos. Toda contribuição que os trabalhadores fazem ou já 
fizeram para o Sindicato, são tratados com a máxima seriedade. A 
Subsede de Taboão da Serra, recentemente foi vendida, mas outro 
imóvel já foi comprado, e certamente terá melhores condições de aten-
dimento.
Com o golpe para promover o impeachment contra a ex-presidente 
Dilma, o país mergulha em uma crise, e no final de 2017, início de 2018, 
a falta de contribuição levou o sindicato há fazer ajustes administrati-
vos com cortes em vários contratos de assistência médica e odontoló-
gica, dispensa de funcionários, redução no salário da diretoria e outras 
medidas de contenção, foram necessárias para manter o atendimento 
a categoria. Todas essas medidas são provisórias e assim que regulari-
zar as contribuições sindicais devidas, certamente a entidade voltará 
com 100% do atendimento. 
Um Sindicato só é forte e representativo com a contribuição dos traba-
lhadores, agora é o momento de todos participarem ainda mais da 
entidade. Hoje, vários diretores efetivos também são dirigente em 
outras entidades, tamanho é o prestígio do Sindicato. Além de ser o 
atual presidente do Sindicato, Antonio Lopes também exerce o cargo 
de presidente na União Internacional dos Trabalhadores da Constru-
ção e da Madeira (UITBB), e também é dirigente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no ramo da Construção e da Madeira (Con-
tricom). Antonio Lopes de Carvalho nesta eleição está passando a 
presidência do sindicato por entender que durante este período cum-
priu fielmente e de maneira responsável o seu compromisso com a 
categoria.  Lopes permanecerá na vice-presidência do Sindicato por 
pelo menos mais 4 anos, apoiando o companheiro Ari, encabeçador da 
chapa, que vai dar continuidade na luta pelos direitos da categoria, 
com o mesmo compromisso que a atual gestão tem com os trabalha-
dores.  

UNIDOS PARA VENCER SEMPRE!



Pedro Mesquita Forte
Marcenaria ALX

Gilvan Rodrigues de Jesus 
OdontoPlay

José Carlos Cordeiro 
Escadas Fortunato

Funcionário da Odontoplay conheceu o Sindicato em 
2002. De lá para cá, destacou-se por sua integração e 
luta por direitos dos trabalhadores (as). Já foi respon-
sável pela Colônia de Férias do Sindicato e atualmente 
é o 2º vice-presidente, além de responder por Taboão 
da Serra e Região.

Pedro ingressou na categoria em 1987 e destacou-se 
na luta e por conscientizar seus companheiros antes 
de se tornar diretor da entidade. Hoje, é o atual 
vice-presidente do Sindicato, vice-presidente estadu-
al da CTB-SP, é vice-presidente da FLEMACON e 
diretor adjunto de finanças da CTB Nacional.

Entrou para a diretoria de base em 2001 ao trabalhar na 
empresa Esca-Fort. Em 2011, passou a assessorar a 
diretoria executiva na coordenação do projeto cultural. 
Possui formação sindical fora do país e coloca todos os 
seus conhecimentos em prol dos trabalhadores (as). 
Hoje ocupa o cargo de 1º Secretário do Sindicato.

Robson Sales Pereira
Esquadrias Sidney

Há 24 anos na categoria, participou de vários seminá-
rios para a Campanha Salarial e de Saúde e Seguran-
ça. Deseja se firmar como diretor e obter novas 
conquistas para os trabalhadores (as).

Francisco Pereira de Lima
Adezan

Chegou ao Sindicato em 1998, é líder na empresa Adezan, 
onde se destacou por suas atuações nas campanhas 
salariais e nas comissões de negociação. Tem um importan-
te papel fora do Sindicato, é membro da executiva do PC do 
B de Carapicuíba e diretor Nacional de Relções Sindicais do 
DIESAT e Suplente do Conselho Fiscal da CTB Estadual

Marcos Antonio Francisco da Silva
Vidy

Ingressou no Sindicato há 15 anos. Foi cipeiro e 
obteve grande aprovação por sua atuação política 
dentro da empresa. Dois anos após fazer parte da 
diretoria de base passou a integrar a diretoria execu-
tiva. Hoje ocupa o cargo de 2º Secretário do Sindicato

Iniciou na categoria em 1983, passou a fazer parte da 
diretoria executiva em 1997. Flávio já participou de 
inúmeras conquistas da categoria, é um militante 
político na região de Taboão da Serra. Atualmente 
ocupa os cargos de Tesoureiro no Sindicato e Secretá-
rio de Finanças da CTB Estadual.

Flávio Augusto Baptista Leite
Escriba

DIAS 24 E 25 DE MAIO, VOTE CHAPA 1
SINDICATO É PARA LUTAR!

Elson Silva
Cultural Industrial

Há 24 na categoria, Elson trabalha junto ao Sindicato 
desde 2005. É Encarregado de Serralheria e líder na 
Cultural Industrial. O companheiro é bem integrado, 
participando de todas as atividades da categoria. 
Elson tem desenvolvido um grande trabalho na 
representação dos trabalhadores.

Está na categoria há 7 anos, foi cipeiro durante           
1 ano. Na gestão atual, ocupa o cargo no Conselho 
Fiscal do Sindicato, e participa de todas as ativida-
des da entidade. Está sempre em busca de conheci-
mento, e continua com o compromisso de melhorias 
para a categoria.

Adenílton Rodrigues 
Insight
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DIAS 24 E 25 DE MAIO, VOTE CHAPA 1
SINDICATO É PARA LUTAR!

Neil Diamond Gomes Ferreira
Albert Fort

Neil entrou para a categoria em 1991. Em 1997, 
começou a frequentar as assembleias, e em 2002, foi 
eleito diretor de base. Após mostrar ótimo desempe-
nho, passou a fazer parte da diretoria executiva em 
2010. Atualmente é o administrador da Colônia de 
Férias do Sindicato.

Claudinei Pereira Alves Cardoso
Duster

Claudinei está na categoria há 10 anos, mesmo perío-
do em que se associou ao Sindicato. De lá para cá 
foram muitos anos de participação nos eventos 
promovidos pela entidade. 

Edson de Jesus dos Santos
Felgueiras

Edson Jesus trabalha há 17 anos na categoria, veio 
para o Sindicato em 2006. Vai para seu quarto 
mandato e continua com a mesma disposição para 
lutar e defender os direitos dos trabalhadores (as) da 
categoria. Edson quer retribuir a confiança e continu-
ar fazendo um bom trabalho.

Luciano Ursula de Castro
M. N. Naves

Companheiro decidido e de convicção política 
bastante firme. Sempre atuante nas atividades do 
Sindicato, Luciano busca em seu primeiro mandato 
ser reconhecido pelo seu trabalho em prol dos 
direitos e conquistas da categoria.

Willian Ricardo Nascimento 
Disegno Del Mobile

Atua na categoria há mais de 11 anos e busca neste 
mandato, representar com garra  os trabalhadores 
(as) da categoria. Willian está confiante para realizar 
um grande trabalho e se mostra disposto a aprender, 
para que nenhum direito seja retirado.

Genivaldo Rodrigues Amorim 
Lafer

É funcionário há mais de 5 anos na empresa Lafer, é 
um companheiro decidido e de convicção política nas 
lutas da categoria. Genivaldo vem com disposição 
para aprender e ter o reconhecimento por seu traba-
lho neste primeiro mandato.

Antonio Alex da Silva Machado 
Interformas

O companheiro Antonio está há 11 anos na categoria, 
já participou de diversas atividades promovidas pelo 
Sindicato, e demonstra grande disposição para lutar 
junto com o Sindicato em seu primeiro mandato, e 
promete mostrar muito trabalho.

Cícero Ricardo da Silva  
Móveis Riccó

O companheiro atua na categoria há mais de 14 anos 
e quer representar com compromisso e seriedade os 
trabalhadores (as) da categoria. Paulo quer lutar ao 
lado dos companheiros mais experientes para que 
nenhum direito seja retirado, e quer trabalhar para 
que mais conquistas sejam alcançadas.

Adelson Souza Costa
Adezan

Está há 19 anos na categoria e no 4º mandato no 
Sindicato para onde veio lutar pelos direitos dos 
trabalhadores (as) com ética e coragem. Adelson se 
mostra sempre disposto em atividades realizadas 
pelo Sindicato.
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Gilvan Francisco de Azevedo 
Bandeirante

Entrou para a categoria em 1999 e há 21 anos é 
funcionário da empresa Bandeirantes. Em 2010 
ingressou na diretoria de base após participar de 
diversas atividades e assembleias na categoria. Gilvan 
conta com grande apoio de companheiros da sua 
empresa e de toda diretoria do Sindicato.

José Francisco de Andrade
NPL Marcenaria

Já foi Delegado Sindical e volta nesse mandato para 
ampliar sua participação no Sindicato e lutar por 
mais melhorias a favor da categoria. Por mostrar um 
ótimo trabalho na base, foi convidado a participar 
novamente dessa luta com apoio dos companheiros 
da empresa.

Darcio Ferreira Bispo
Yoshi

Faz parte do sindicato desde 1986, já integrou o 
quadro de diretores e retoma neste mandato para 
continuar na luta pelos direitos da categoria. Darcio 
tem uma ampla experiência e um amplo conheci-
mento político o que será importante.

Dimas Santos Beiro 
Antille

Entrou para a categoria há mais de 12 anos, e desde 
2006 frequenta o Sindicato e todas as atividades 
promovidas. Em seu primeiro mandato, Dimas quer 
trabalhar ao lado dos demais  diretores pela continui-
dade dos avanços e conquistas da categoria.

Leocrísia Gomes Lima
MMan Decorações

A companheira é mais uma mulher que continua na 
diretoria e mostra seu trabalho. Está há 12 anos na 
categoria, participa de todas as atividades promovi-
das pelo Sindicato, e com a mesma determinação 
vai para o 2º mandato para continuar na luta por 
novas conquistas da categoria.

Francisco Assis Correia Lima (Ceará) 
Novo Rumo 

Está há 49 anos na categoria. Foi cipeiro na empresa 
Mensart, e eleito em 2002 para a diretoria de base do 
Sindicato quando trabalhava na empresa Novo Rumo. 
Participou de vários Seminários do Sindicato e de 
cursos de formação política. Atualmente ocupa o cargo 
de diretor de Patrimônio.

Iracema Rodrigues dos Santos
Bandeirante

Há 27 anos na categoria, a companheira vai para o 2º 
mandato e  representa muito bem a força das mulhe-
res através de sua experiência. Iracema já foi delega-
da sindical e é uma mulher atuante nas atividades 
promovidas pelo Sindicato.

Valdir Francisco da Silva 
Móveis Riccó

Foi cipeiro e diretor sindical. O companheiro já 
liderou diversas lutas na fábrica. Valdir é muito 
atuante em campanhas salariais e pretende levar sua 
experiência de 23 anos de luta na categoria para seu 
próximo mandato.

José Ramos Soares 
Enrico

Serralheiro e soldador há mais de 44 anos, é um dos 
profissionais mais experientes desta nova diretoria, 
com participações em seminários e como cipeiro. 
José Ramos continua, junto com a nova diretoria, na 
luta em defesa dos direitos da categoria, e pela 
manutenção dos benefícios já conquistados.

DIAS 24 E 25 DE MAIO, VOTE CHAPA 1
SINDICATO É PARA LUTAR!
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SINDICATO É PARA LUTAR!

Sebastião do Nascimento
Lafer

Foi cipeiro e diretor do Sindicato por 4 mandatos. 
Sempre atuou com muita seriedade e empenho, 
mostrando a importância do seu papel na direção da 
entidade junto aos trabalhadores (as) da categoria. 
Atualmente é líder na empresa Lafer.

Luzia Mendes da Silva Machado
Cortinax Confecções Especiais

Há 26 anos na categoria, já participou de diversas 
atividades promovida pelo sindicato como seminário, 
cursos da formação e agora irá exercer o seu segundo 
mandato na diretoria do sindicato.

Zandonaide Barbosa Celestino
Serraria Mohr

Há mais de 4 anos trabalha na Serraria Mohr, desde 
que se associou ao sindicato Zandonaide não perdeu 
nenhuma atividade. Chega à categoria com muita 
vontade de aprender e quer se especializar cada dia 
mais na luta em defesa dos trabalhadores

Paulo Alves Pereira
Lapaz

O companheiro atua na categoria há mais de 14 anos 
e quer representar com compromisso e seriedade os 
trabalhadores (as) da categoria. Paulo quer lutar ao 
lado dos companheiros mais experientes para que 
nenhum direito seja retirado.

Edvan Toledo Ignácio
Maria Joaquina

Desde 2001 participa do Sindicato, esteve presente 
em diversas atividades, incluindo o seminário prepa-
ratório da campanha salarial. Edvan tem mostrado 
muita vontade em aprender e quer estar lado a lado 
com os companheiros mais experientes para aprimo-
rar o seu conhecimento.

Benedito da Silva
Brisaltec

Há 27 anos na categoria, está no seu 4º mandato. 
Tem grande destaque e respeito por ser atuante nas 
atividades do Sindicato. Benedito é um dos compa-
nheiros que mais participa de eventos políticos do 
Sindicato, o que lhe fez adquirir grande experiência.

VEJA COMO É FÁCIL  VOTAR NA CHAPA1
Nossa eleição será dia 24 e 25 de maio, e para que seu voto na Chapa 1 seja válido, marque o X no quadrado (ver modelo a baixo). É importante que você exerça 

o seu direito na escolha da chapa competente que vai manter a defesa da categoria. Exerça o seu direito. Vote!

SINDICATO DOS OFICIAS 
MARCENEIROS DE SÃO PAULO

ELEIÇÃO DIAS 24 E 25 DE MAIO. PARTICIPE!



Subsede Atibaia: Rua Adolfo André, 776  CEP: 12940-280 - Centro 

EXPEDIENTE

Trabalhadores (as) nas Indústrias de Móveis, Serrarias, 
Carpintarias Tanoarias, Madeiras, Compensados e Lamina-
dos, Aglomerados e Chapas de Fibra de Madeira, de 
Móveis de Junco e Vime, Vassouras e Estofados de SP.

JORNAL O PICA PAU

Sede: Rua das Carmelitas, 149 - Centro/SP  CEP: 01020-010 
Fones (11) 3107-8438/ 3116-8438 / Fax: (11) 3105-3573
Subsede Taboão: Rua João Batista de Oliveira, Nº 160                     
CEP: 06763-450 Fone: (11) 4701-6669  Fax: (11) 4701-2110

Departamento de Comunicação do Sindicato Jornalista Responsável: Mara Santos MTB 70.924/SP

PRESIDENTE: ANTÔNIO LOPES DE CARVALHO
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Conheça as Propostas da

 

 

 

para continuar na luta pela ampliação dos direitos dos tra-
balhadores da categoria:

Lutar contra a flexibilização dos 
direitos trabalhistas da CLT;

Lutar pela redução da jornada de 
trabalho de 44 para 40 horas sema-
nais sem redução dos salários,
como forma de gerar novos empre-
gos;

Lutar pela eleição de representan-
tes sindicais nos locais de traba-
lho, com estabilidade no emprego;

Lutar pela criação em São Paulo de 
um centro tecnológico para qualifi-
cação de mão de obra e desenvolvi-
mento de design e novos produtos 
para o setor moveleiro, possibili-
tando a participação dos trabalha-
dores (as);

Ampliar as lutas por Participação 
nos Lucros e Resultados das em-
presas - PLR;

Lutar por melhores salários e pela 
manutenção de todos os direitos já 
adquiridos pela categoria;

Lutar pela implantação da comis-
são interna de prevenção de aci-
dente dentro da empresa para 
garantir segurança no local de 
trabalho;

Combater a falta de registro na car-
teira profissional;

Promover a valorização profissional 
dos trabalhadores (as), garantindo--
lhes salários mais dignos e melho-
res condições de trabalho;

Lutar para que o trabalho da mulher 
seja valorizado e tenha igualdade 
de salário e direitos; 

Lutar pela implantação de cargos e 
salários e corrigir as injustiças 
salariais nos locais de trabalho;

Manter a realização dos cursos, 
seminários e congressos da catego-
ria com o objetivo de informar e 
politizar os trabalhadores (as) para
o enfrentamento do dia a dia contra 
o sistema capitalista;

Valorizar e fortalecer as organiza-
ções às quais somos filiados:
CTB (Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil); 
UITBB (União Internacional de Sin-
dicatos de Trabalhadores da Cons-
trução e da Madeira e Materiais de 
Construção);
FLEMACON (Federação Latino-Ame-
ricana de Sindicatos dos Trabalha-
dores da Construção, Madeira e 
Materiais para Construção);
CONTRICOM (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção e do Mobiliário)
FETICOM (Federação dos Trabalha-
dores nas Indústrias da Construção 
e do Mobiliário do Estado de SP; 
Lutar para retomar o funcionamento 
da escola de Formação do Sindicato,  
criando oportunidade de formação 
profissional e política da categoria.

Defender os direitos dos aposenta-
dos contra a Reforma da Previdência 
e contra o Fator Previdenciário na 
busca por uma aposentadoria mais 
digna.

UNIDOS PARA VENCER SEMPRE!


