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UNIDOS PARA VENCER SEMPRE!

29
JUNHO

2ª CONVOCAÇÃO ÀS 18H30
1ª CONVOCAÇÃO ÀS 17H30

Chegou a hora de compartilharmos as conquistas de um ano de trabalho. Você, 
associado ou não, que,  igual a nós vive e respira a luta diária da categoria, compa-
reça à Assembleia Geral de prestação de contas que será realizada na sede do 
Sindicato, Rua das Carmelitas, 149 - Sé, dia 29 de junho em duas  convocações.

COMPAREÇA!

COM O FIM DAS NEGOCIAÇÕES SEM ACORDO COM OS SINDICATOS PATRONAIS, MARCENEIROS 
DE SÃO PAULO VÃO À JUSTIÇA PARA GARANTIR OS DIREITOS DA CATEGORIA 

ANTÔNIO LOPES DE CARVALHO
Presidente do Sindicato

O Sindicato dos Oficiais Marceneiros buscou até 
agora um final negociado para a Campanha Sala-
rial 2017/2018 da categoria, que tem data-base em 
1º de outubro. No dia 8 de junho, a comissão de 
negociação do Sindicato, se reuniu com os repre-
sentantes do patronal em uma mesa redonda no 
Ministerio do Trabalho, sem acordo novas reuniões 
foram agendadas sendo, dia 12 e depois 19/6 na 
sede do patronal. Tentamos buscar um acordo  
para a categoria, mas os representantes dos 
empresários do setor criaram uma situação de 
impasse ao impor condições que levam à precari-
zação e retirada de direitos aos trabalhadores e 
trabalhadoras da nossa categoria. O impasse 
criado pelos representantes patronal está na tenta-
tiva de utilização, por eles, da reforma trabalhista 
colocar as negociações num patamar desfavorável 
ao trabalhador. Da forma como querem, intensifi-
cam a precariedade nas relações de trabalho, com 

a aprovação de cláusulas que só prejudicam o 
cotidiano dos trabalhadores e visam apenas à 
garantia dos interesses patronais, sem o mínimo de 
dignidade e respeito às condições que estavam 
previstas em nossa convenção coletiva. O Sindicato 
segue desde o início das negociações com seus 
esforços para fechar uma Convenção Coletiva de 
trabalho que garanta direitos à categoria, mas 
diante do impasse, a campanha salarial 2017/2018 
vai depender de um fim judicial. 

ASSEMBLEIA GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Trabalhador que se opõe ao Sindicato, 
fortalece o patrão na retirada dos seus 
benefícios e direitos já conquistados

O Sindicato existe para defender e garan-
tir os direitos dos trabalhadores. As con-
quistas já garantidas pelo sindicato são: 
reajuste salarial, piso salarial, cesta 
básica de alimento e higiene, reembolso 
refeição, auxilio refeição, convênio 
médico, PLR, estabilidade de aposenta-
doria , assistência jurídica na área traba-
lhista , convênio  com clinicas médicas e 
laboratórios, Colônia de Férias. Além de 
negociar salários, o Sindicato estabelece 
acordos coletivos com empregadores, 
buscando melhorar as condições de 
trabalho dos profissionais que represen-
ta. Orienta na hora do voto e acaba 
estendendo sua ação para as necessida-
des das famílias de seus representados. 
A luta social que o sindicato exerce tem 
um  papel fundamental para manter a 
dignidade dos trabalhadores .

JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES

AGENDA DE ATIVIDADES
 IMPORTANTES NO SINDICATO

29/6/2018 - Sexta 10/7/2018 - Terça
Aniversário do Sindicato

Covite para a Posse da Diretoria 
para o Quadriênio 2018/2022. 
Ligue e con�rme a sua presença!

31/8/2018 - Sexta

Em Setembro/2018 tem Jogos Interfábricas da Categoria. 
Prepare seu time e aguarde novas informações. Fale com o 
diretor da sua base. Não fique de fora!

ATENÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO

Reunidos em assembleia na empresa Adezan, os trabalhado-
res aprovaram estado de greve caso a empresa não negocie 
o acordo coletivo da categoria.
A decisão se deu devido a falta de avanço na pauta reivindi-
cada pelos trabalhadores na Campanha Salarial 2017/2018. 
Ainda pode ocorrer a greve a qualquer momento.

TRABALHADORES DA ADEZAN DURANTE 
ASSEMBLEIA APROVAM ESTADO DE GREVE

Trabalhador que se opõe ao Sindicato abre mão 
dos direitos conquistados na Convenção Coletiva

Se programe e participe. Você é nosso 
CONVIDADO!

84 anos de lutas e conquis-
tas. Esse é um dia em que 
devemos lutar para ter a 
data como feriado para a 
categoria, a exemplo de 
outras categorias.

28/7/2018 - Sábado
24º Seminário Preparatório da Campa-
nha Salarial 2018/2019. Faça a sua 
inscrição e fortaleça a categoria.

24/8/2018 - Sexta
Convocatória para 1ª 

Assembleia na Sede para 
Aprovação da Pauta da 

Campanha Salarial 
2018/2019

Assembleia de Prestação de 
Contas do Sindicato. É a oportuni-
dade de saber como está sendo 
utilizado a Arrecadação do Sindi-
cato. Mais transparência e honesti-
dade!

18/8/2018 - Sábado

2ª Assembleia de Aprovação da Pauta 
em Taboão da Serra. Rua João Batista de 
Oliveira, Nº 160 às 18h30. Você está 
convocado a participar. A sua presença 
é muito importante, é o primeiro passo 
da Campanha Salarial 2018/2019
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CHAPA 1 É ELEITA COM MAIS DE 80% DOS VOTOS 
E ASSUME PARA O PRÓXIMO MANDATO 2018/2022

Arivonaldo Galdino
Presidente Eleito

Perfil de Luta
O presidente eleito, Arivonaldo Galdino de 
Almeida, 61 anos, é marceneiro há 48 anos 
e diretor do sindicato desde 1987. É 
também o atual Secretario Geral, Coorde-
nador da Secretaria de Mobilização e Vice 
Presidente da Federação dos Trabalhado-
res na Indústria da Construção e Mobiliário 
do Estado de São Paulo. Na sua caminha-
da, Ari tem como prioridade a luta na defesa 
dos trabalhadores colocando em prática as
experiências adquiridas no decorrer da sua vivência no meio Sindi-
cal, carrega consigo a filosofia da união na luta contra a exploração 
dos trabalhadores (as) imposta pelo capitalismo. “A nossa eleição se 
deu em um momento muito delicado com a reforma trabalhista, mas 
a nossa aceitação na base nos deu confiança. Vamos dar continuida-
de ao trabalho que vem sendo feito e vamos manter a nossa entidade 
de classe.  Agradeço aos companheiros que deram o seu apoio, 
trabalhando de mesários na coleta de votos”. Arivonaldo, finaliza 
agradecendo as entidades pelo apoio que tem recebido ate agora.
O vice-presidente eleito é Antonio Lopes de Carvalho, atual presiden-
te da entidade que encerra em agosto o seu mandato de 24 anos a 
frente da categoria. Lopes também exerce o cargo de presidente na 
União Internacional dos Trabalhadores da Construção e da Madeira 
(UITBB), é dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no ramo da Construção e da Madeira (Contricom). “Vou dar continui-
dade na trajetória de luta em defesa da classe trabalhadora, para os 
marceneiros nada vai mudar, a categoria pode contar comigo 
sempre. Eu quero deixar os meus agradecimentos a todos os compa-
nheiros(as) que em mim confiaram durante todo o periodo que estive 
a frente do sindicato, fiz tudo que estava ao meu alcance para que a 
categora tenha hoje a dignidade em algumas conquistas que no dia 
a dia são muito importantes devido a qualidade de vida dos trabalha-
dores e dos seus familiares.” Finaliza Antonio Lopes.

TODOS NÓS TEMOS MUITOS MOTIVOS PARA  COMEMORAR, 
AFINAL SÃO MAIS DE OITO  DÉCADAS DE LUTAS E CONQUISTAS

ANOS

AO SINDICATO E A TODOS OS OFICIAIS 
MARCENEIROS DE SÃO PAULO

PARABÉNS 

84 

A Eleição do Sindicato dos Marceneiros ocorreu em 24 e 25 de maio desse ano, com chapa única, “Lutar, Resistir e Não Retroce-
der”, essa foi a palavra de ordem, onde a mesma foi eleita com aceitação de 80% dos votos. O resultado deu uma demonstração 
de confiança  do trabalho desenvolvido pela a diretoria nos últimos anos. O compromisso da chapa eleita é continuar na luta para 
avançar nas conquistas e não abrir mão de direitos já conquistados.



EXPEDIENTE

-

 

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

EXPEDIENTE

Órgão Informativo do Sindicato dos O�ciais Marceneiros e 
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

Atendimento Odontológico na Sede e 
Subsede, para garantir a saúde bucal do 

Associado e seus dependentes.

Aproveitar a Colô-
nia de Férias na 

baixa temporada, 
traz economia e 

mais tranquilidade.
Faça a sua Reserva! 

(11) 3107-8438 ramal 201

Sempre preocupado com o bem estar do associado e seus dependentes, o 
Sindicato mantém na sede da entidade uma brinquedoteca para distrair os 
�lhos que acompanham seus pais durante o atendimento no Sindicato.

VISANDO PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS ASSOCIADOS
 E SEUS  DEPENDENTES, O SINDICATO TEM OS SEGUINTES BENEFÍCIOS 

Atendimento medico na Sede  e Subsede, 
além de parceria com clínicas e laboratórios 
para atender os associados e seus depen-
dentes.


