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2010: Ano de lutas e novos desafios
2009 começou como um rolo
compressor para a classe trabalhadora.
Fomos afetados pela crise econômica
capitalista que explodiu lá nos Estados
Unidos e foi empurrada para a classe
trabalhadora de todo o mundo.
Na região, tivemos a demissão em
massa de 4.250 trabalhadores da
Embraer, o que afetou a economia, a
geração de emprego e renda e a
subsistência da população como um todo.

A crise dos ricos
A crise econômica acabou indo
parar no bolso do trabalhador. Os bancos
de todo o mundo foram ajudados pelos
governos locais. Nunca se viu tanta
transferência direta de renda para a elite
financeira. Lula colocou o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal para
comprar bancos, supostamente, em crise
para arcar com o prejuízo deles. Fora
isso, o BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social)
encheu a mão dos engravatados de
empréstimos facilitados a perder de vista.
Ou seja, o dinheiro público bancou toda
a superação da crise.
Apesar disso, as taxas bancárias,
impostos e outras taxas compulsórias
continuaram sendo cobradas da classe
trabalhadora. Durante todo o ano, nos
organizamos em passeatas, caravanas a
Brasília, inclusive a última no dia 11 de

novembro, defendendo uma
medida provisória para garantir o
Juntos
na luta!
emprego em empresas financiadas
com dinheiro público etc. O
governo permaneceu do lado dos
capitalistas e abriu os cofres
públicos sem apresentar nenhuma
contrapartida para o povo.
Para piorar a
situação, o Governo
mantém juros altíssimos,
facilitando a ganância dos
capitalistas que pegam
empréstimos a juros baixos em
outros países e vem aplicar seus milhões aposentados o mesmo índice de reajuste
no Brasil. Compram títulos públicos da do salário mínimo.
União e o governo compromete ainda
Fora isso, temos que lutar por
mais a dívida pública brasileira, que já votações que favoreçam a classe com
ultrapassou a casa do R$ 1 trilhão.
relação ao projeto de lei 6618/06, os
projetos de lei do petróleo da camada pré2010, uma nova jornada...
sal, redução da jornada de trabalho para
Os companheiros e as 40h sem redução de salário e outros.
companheiras já sabem que o próximo
No setor das Marinas, nós atuamos
ano representará mais uma jornada de para combater os abusos contra os
lutas para a categoria. Devemos estar trabalhadores e ainda a exploração dos
atentos em como se dará o término de manaciais da nossa região. Acionamos
2009. O apagar das luzes deste ano os órgãos de proteção ao meio ambiente
poderá ser terrível para a classe e o Ministério Público para coibir a
trabalhadora.
degradação ambiental provocada pela
No dia 3 de novembro, mais de patronal em várias Marinas, o que também
1.000 aposentados presenciaram reflete na qualidade de vida dos
indignados na Câmara dos Deputados a trabalhadores do litoral.
manobra feita pelos parlamentares para
É chegada a hora de renovar as
não votar o projeto que garantiria aos energias para seguirmos firmes em 2010!

CONFIRA OS BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS!
Ótica Ponto de Vista
20% de desconto no pagamento à vista e
10% a prazo.
Rua São Benedito, 208 Centro
Caraguatatuba/SP

Fisk Inglês e Espanhol
10% de desconto. Telefone (12) 3882-5566
Avenida Prestes Maia, 311
Centro - Caraguatatuba/SP

Carpe Informática
(12) 3881-1700 10% de desconto
Praça Cândito Mota, 193 - Sala 44
2º piso Caraguatatuba/SP

Farmapró - Farmácia de
Manipulação Profissional
Desconto de 15%
Rua Santa Cruz, 345 Centro
Caraguatatuba/SP

Costa e Millen Laboratório
de Análises Clínicas
Telefone (12) 3882-2888 Rua Taubaté, 48
Sl. 5 Sumaré – Caraguatatuba/SP
Consultar Sindicato sobre tabela

ECONLIFE
O convênio entre o laboratório Osvaldo Cruz, de Taubaté, e o Centro de Diagnóstico Andrade, de São José dos Campos, disponibilizou a parceria no cartão de

desconto ECONLIFE. Diversos descontos
em médicos, dentistas, drogarias etc. Outras informações ligue para a nossa
subsede, em Caraguá, no telefone (12)
3881-2213 ou na sede (12) 3923-2577.
Odontologia
Os trabalhadores das Marinas e dependentes contam com o convênio do
Sindminérios para atendimento com a
Dra. Rosiany Ribeiro, que atende à avenida Prestes Maia, 660 - Estrela Dalva/
Caraguá. O tratamento dentístico é gratuito e os outros tratamentos têm desconto.
Marque a sua consulta e aproveite!
Fone: (12) 3882-5208.
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O Sindminérios é o instrumento de luta
de nossa categoria. Não caia na conversa
mole do patrão, pois ele é sindicalizado
junto ao sindicato patronal para defender os
interesses do bolso dele. O sindicato
patronal tenta forçar a exploração cada vez
maior na mesa de negociação, faz lobby
junto ao poder público por leis que os
favoreçam e está bem unido com as

CONHEÇAA NOSSA PRÉ-PAUTA DE
NEGOCIAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DAS MARINAS PARA 2010

trabalho, gestação e parto, por período igual
ou superior a 30 dias, por empregado do próprio quadro, a empresa garante ao substituto o
mesmo salário do substituído, pelo período em
que durar a substituição.

CORREÇÃO SALARIAL
Os salários vigentes em 31/12/2009 serão reajustados em 10%, (este índice contempla a inflação referente ao INPC do IBGE e aumento
real correspondente aos indicadores objetivos
da lucratividade e/ou produtividade do setor, no
período de doze meses anterior à data-base),
para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2010.

CONVÊNIO ASSISTÊNCIA MÉDICOODONTOLÓGICA
As empresas se obrigam a conceder, no prazo
de 60 dias, a contar da assinatura da CCT, assistência médico-odontológica aos seus empregados e dependentes, diretamente ou mediante convênio e também para os empregados que
vierem a se aposentar nas mesmas condições
dos empregados ativos.

ABONO ESPECIAL
As empresas concederão a todos os empregados abono especial, no valor de R$ 800,00,
pago até quinze dias após a assinatura da Convenção.
SALÁRIO-FAMÍLIA
A partir de 01/01/2010, as empresas pagarão,
a todos os seus empregados, a título de salário
família, por filho até 18 anos de idade incompletos e por filhos portadores de necessidades
especiais de qualquer idade e que vivam na
dependência econômica dos pais, ou posse e
guarda de terceiros, a importância mensal de
R$ 35,00.
FILTRO SOLAR
Fornecimento de protetor solar.
VALE-REFEIÇÃO
Em 01/01/2010, as empresas reajustarão o valor facial unitário do vale-refeição para R$12,00,
garantido a todos os trabalhadores a opção
pela conversão integral em vale-alimentação.
VALE-ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA
A partir de 01/01/2010, as empresas fornecerão a todos os seus empregados, vale alimentação, com disponibilidade mensal de R$
150,00, através de cartão de crédito eletrônico, inclusive para os afastados por motivo de
auxílio doença, acidente de trabalho, licença
maternidade, férias e aos dependentes dos
empregados que estiverem em gozo de auxílio
reclusão.
DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO
A partir de 01/01/2010, as empresas reduzirão
a jornada de trabalho para 40h, sem prejuízo
da remuneração.
SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO
Em havendo necessidade de substituição de
empregado, afastado por gozo de férias ou por
incapacidade laboral, doença ou acidente do

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU
RESULTADOS
As empresas pagarão aos seus empregados a
participação dos mesmos nos lucros e/ou resultados, mediante acordo celebrado com as
entidades profissionais, ressalvadas as condições mais favoráveis já praticadas.
HORAS EXTRAORDINÁRIAS
As empresas remunerarão o trabalho suplementar com acréscimo de 100%, sobre a hora normal, de segunda-feira a sábado, e com acréscimo de 110% nos domingos e feriados.
ADICIONAL NOTURNO
O adicional noturno, a que se refere o inciso IX
do art. 7º do Capitulo II da Constituição Federal, e o art. 73 da CLT, fica elevado para 50%
(cinqüenta por cento).

Companheiros, participem da
assembleia geral da categoria para
discutir a nossa pauta de reivindicações. Compareçam e participem!
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os trabalhadores em Empresas
de Marinas, Garagens Náuticas e Assemelhados, representados pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS,
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO, a participarem da Assembléia Geral
Extraordinária que será realizada na subsede à Av. Prisciliano de Castilho,
519 – Centro - Caraguatatuba (próximo ao Fórum Trabalhista), no dia
07/12/2009, segunda-feira, às 18h, em primeira convocação e, não
atingindo quorum legal, em segunda e última convocação uma hora
após para discutirem e voltarem a seguinte ordem do dia:
1.
Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de data-base;
2.
Deliberação do custeio da organização Sindical, conforme
art.513 alínea “e”, ficando desde já assegurado o prazo de 10 dias após
a Assembleia apresentado individualmente e por escrito junto à Secretaria da Entidade à oposição ao desconto;
3.
Outorga de poderes para o Sindicato negociar bem como
instaurar Dissídio Coletivo junto ao TRT.
São José dos Campos, 09 de novembro de 2009.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente

empresas para negar os direitos
trabalhistas.
Por isso, cabe a você fortalecer o seu
instrumento de luta: o Sindicato dos
trabalhadores. O Sindminérios é parceiro
da categoria na luta por melhores condições
de trabalho, salário, preservação da saúde
do trabalhador etc.
Denuncie ao Sindicato as
irregularidades trabalhistas, más condições
de trabalho, jornada irregular, assédio moral
e outros problemas para que possamos lutar
por seus direitos.

O SINDMINÉRIOS DESEJA A
TODOS OS TRABALHADORES DAS MARINAS NÁUTICAS UM FELIZ NATAL E EXCELENTE ANO NOVO! BOAS
FESTAS, COMPANHEIROS!
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