
 

O SINDICATO CONVOCA TODA CATEGORIA PARA:
 ASSEMBLEIA 

DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS  28 DE JUNHO

INÍCIO ÀS
18h30

  Sede Central - Rua Das Carmelitas, 149 / Sé 
Vem aí o 25º 
Seminário 

Preparatório para 
a Campanha 
Salarial 2019

DIA 27 DE JULHO
   SEDE DO SINDICATO. INSCRIÇÕES ATÉ 22/7 
COM O DIRETOR RESPONSÁVEL PELO SETOR 

OU NA SECRETARIA DA ENTIDADE, FALAR 
COM A MARIANA.

UNIDOS 

PARA VENCER 

SEMPRE!

Boletim                Informativo do Sindicato dos Oficiais Marceneiros de São Paulo / Junho 2019

ATENÇÃO PARA O NOVO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SINDICATO
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H00 ÀS 12H E DAS 13H00 ÀS 18H00



EDITORIAL

Mais uma vez o povo está sendo enganado pelos cúmplices 
do golpe que estão contra a classe trabalhadora e aprovam 
as reformas propostas pelo Governo do Jair Bolsonaro, 
essas propostas não acabam com os privilégios dos mais 
ricos, os únicos prejudicados são os mais pobres. Com o 
discurso de que se a reforma da previdência não for feita 
em breve, o governo não terá como pagar os benefícios 
dos aposentados tem levado muita gente a defender esse 
perverso projeto que engana as pessoas fazendo-as pensar 
que os Deputados, Senadores, Presidente da Republica, 
Juízes, Ministros, Militares das Formas Armadas entre 
tantas outras pessoas do alto escalão vão se aposentar 
com o salário base de R$ 5.839,45 que é o teto para nos 
trabalhadores do setor privado. Mais uma vez estão 
usando o povo como massa de manobra, infelizmente as 
reformas têm causado e continuam causando o caos no 
País. Um estudo apresentado recentemente pelo IBGE 
constatou que entre 2017/2018 a pobreza aumentou 13% 
e a estimativa é que até 2020, mais de 2 milhões de Brasi-
leiro estarão neste patamar. O caminho para isso acontecer 
está sendo colocado em prática pelo Governo, com a 
retirada dos recursos da Educação, Saúde, do Programa 
Minha Casa Minha Vida e aumento do desemprego, etc. Os 
que defendem a reforma não falam a verdade para o povo, 
a pergunta é simples onde foi parar o dinheiro dos contri-
buintes que lá atrás contribuíram por 35 anos para conse-
guir se aposentar, e que mesmo após terem se aposentado 
continua pagando a previdência, o Governo que se diz 
trabalhar para o povo, eleva o tempo de aposentadoria 
para 100 anos, entre idade e tempo de contribuição, você 
vai precisar ter 65 anos de idade e 35 de contribuição, ou 
60 anos de idade com 40 de contribuição para ter o direito 
de se aposentar. Nós vivemos em uma sociedade onde a 
perspectiva de vida é de 80 anos, isso é o que você quer 
para você e sua família? Por este motivo o movimento 
sindical, estudantil e parte dos trabalhadores estão indo as 
ruas contra este golpe, não podemos aceitar que enquanto 
63 mil filhas de ex-militares já falecidos recebem um bene-
ficio médio de R$ 43.000,00 reais por mês, um pai de famí-
lia que já trabalhou 35 anos e têm 53 anos de idade está 
tendo seus direitos retirados, com alegação que ele é 
muito novo para se aposentar, não se deixe levar por 
propaganda feita por aqueles que estão recebendo 
milhões, para convencer você a defender esta reforma. Se 
hoje o povo mal tem o que comer, como poderá pagar um 
plano de previdência privada e  para ter direito a saúde e a 
aposentadoria no futuro.

AS REFORMAS ACABAM COM OS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES

ARIVONALDO GALDINO
Presidente do Sindicato
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ATOS: Primeiro de Maio, Contra a Reforma da Previdência e fim do Programa Mais Médicos

Sempre preocupados com o bem estar da catego-
ria e da classe trabalhadora, os diretores do Sindi-
cato têm participado de diversos atos contra as 
medidas do governo. No dia de comemoração a 
luta dos trabalhadores, a diretoria realizou na 
sede da entidade um momento de reflexão sobre 
a atual situação do país, para então seguir rumo 
ao 1º de Maio mais representativo da história, que 
juntou em um único ato todas as centrais sindi-
cais, e fez crescer o consenso para uma nova 
paralisação nacional, já convocada para 14 de 
junho. “O golpe de 2016 abortou o sonho do povo 
brasileiro e impôs um retrocesso inédito, com 
medidas como a reforma trabalhista e o congela-
mento dos gastos públicos. Foi uma orientação 
reacionária que o governo Bolsonaro está apro-
fundando”, com cortes na educação, com o fim do 
Programa; 

O nosso Sindicato estava presente nessas lutas!

Estamos juntos para lutar contra essa 
mentira que está prevalecendo, e a única forma de 

barrar essa reforma é fazer o enfrentamento 
nas ruas. É greve geral!

Mais Médicos e a avassaladora reforma da Previdência. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS 
TRABALHADORES DA CATEGORIA
A diretoria do Sindicato dos Oficias Marceneiros 
informa a categoria, que a Publicação da Medida 
Provisória 873 Editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro no mês de Março de 2019, que orienta 
as empresas a não fazer o desconto em folha de 
pagamento das Contribuições para o Sindicato 
da categoria tem causado grandes prejuízos aos 
trabalhadores.
Levando em conta que muitos Patrões têm inter-
pretado que por vocês terem deixado de contri-
buir para o sindicato, não existe mais a obrigação 
da empresa continuar dando os benefícios, e isso 
não deixa de ser uma verdade. Neste sentido 
muitas delas estão fazendo a retirada de direitos 
garantidos nas nossas Convenções Coletivas de 
Trabalho, deixando de pagar ou fornecer benefí-
cios como, por exemplo, Café da Manha, Cesta 
Básica de Alimento, Auxilia Refeição, Auxilio 
Creche, Pagamento da Participação Nos Lucros e Resultado. Caso isso esteja acontecendo aonde você trabalha, denuncie ao Sindicato pelos telefones 
(11) 3107-8438 e 4701-6669, informando o nome da empresa e o endereço para que possamos tomar as devidas providencias. Você não precisa se 
identificar. Os direitos conquistados pela categoria e a sua manutenção é resultado do trabalho do sindicato com o apoio de cada trabalhador, não abra 
mão do seu sindicato ele é a garantia dos seus direitos ! junte-se a nós nessa luta.

UNIDOS PARA VENCER SEMPRE!



Mais lazer para 

e  sua família
você   

Atendimento 
Médico

Atendimento 
Odontológico

Atendimento 
Jurídico

QUE TAL MAIS BENEFÍCIOS 
PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA?
O Sindicato garante ao Associado e seus dependentes diver-
sos benefícios, seja na área jurídica, saúde e até no lazer. 

EXPEDIENTE

Órgão Informativo do Sindicato 

Trabalhadores (as) nas Indústrias 
de Móveis, Serrarias, Carpintarias

JORNAL O PICA PAU

Tanoarias, Madeiras, Compensados e Lamina-
dos, Aglomerados e Chapas de Fibra de 
Madeira, de Móveis de Junco e Vime, Vassouras 
e Estofados de SP.

Sede:  Rua das Carmelitas, 149 
 Centro / SP - CEP: 01020-010 

Fones (11) 3107-8438 

Subsede Taboão:  Rua Senador 
Filinto Muller, 291 - 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: Arivonaldo Galdino de Almeida

SINDICATO DOS OFICIAIS 
MARCENEIROS 
DE SÃO PAULO

ENQUANTO SE FALA DE CRISE, O SINDICATO VAI A LUTA E FECHA 
PARCERIA COM A POLICLÍNICA E AMPLIA A LISTA DE BENEFÍCIOS 
OFERECIDOS AOS TRABALHADORES (AS) E SEUS DEPENDENTES

-
-

GINECOLOGISTA: Primeira e Terceira segunda-feira do mês 
(agendamento das 13h00 até 14h45)

CLINICO GERAL E PEDIATRIA:
 Toda sexta-feira: (agendamento das 16h00 às 17h45)

ATENDIMENTO DEPTO JURIDICO: 
Segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00 –

ADVOGADOS: Segunda e quarta-feira das 16h00 às 18h00

CLINICO GERAL:
 Toda terça e quinta-feira das 16h00 às 18h00

ATENDIMENTO DEPTO JURIDICO: 
Terça e sexta-feira das 16h00 às 18h00 

Atendimento na Sede

Atendimento Subsede - Taboão da Serra

Subsede
Segunda e quarta-feira 

das 08h00 às 12h00 
Terça e quinta-feira 
das 14h00 às 18h00

Consultório Sede Central

ATENÇÃO TRABALHADORES 
E TRABALHADORAS! 

O SINDICATO AMPLIA O    
SERVIÇO ODONTOLÓGICO COM:

ORTODONTIA: COLOCAÇÃO 
DE APARELHO

TRATAMENTO DE CANAL: 
O PROCEDIMENTO SERÁ 

REALIZADO NO MESMO DIA

Especialidades Médicas

Especialidades Médicas
Alergologista

Cardiologia
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Dermatologia

Endocrinologia   
Fonoaudiologia

Gastroenterologia
Ginecologia e Obstetrícia

Hematologia
Neurocirurgia

Neurologia   
Nutrição

Oftalmologia
Ortopedia / Traumatologia

Otorrinolaringologia
Pediatria

Proctologista   
Psicologia

Reumatologia
Urologia
Vascular

Alergologista
Cardiologia
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Dermatologia
Endocrinologia   
Fonoaudiologia
Gastroenterologia
Ginecologia e Obstetrícia
Hematologia
Neurocirurgia

Neurologia   
Nutrição
Oftalmologia
Ortopedia / Traumatologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Proctologista   
Psicologia
Reumatologia
Urologia
Vascular

EM TODAS AS ESPECIALIDADES 
VOCÊ TERÁ                              
DE DESCONTO 50%

Consultório Sede

Atendimento terça  a quinta-feira 
das 08h00 às 12h00

Sede Central

Sexta-feira das 14h00 às 18h00

Consultório SubSede


