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1ª assembleia • 7 horas
Portaria 1 da Petrobras

Pessoal da Tomé

2ª assembleia  • 18h30 horas
Subsede do Sindicato

Avenida Joaquim Miguel Couto, 337
Companheiros das demais

empreiteiras do polo industrial
As próximas negociações com as 

empreiteiras do polo industrial estão 
marcadas para esta quinta-feira, 24 de 
abril, e dia 30 (quarta-feira da próxima 
semana).

Nas duas negociações feitas até ago-
ra, as empresas garantiram a data-base 
de 1º de maio, concordaram com algumas 
cláusulas e ficaram de trazer resposta às 
demais nas próximas reuniões.
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Reivindicações foram
aprovadas em março

Neste domingo,
27 de abril, 
a comemoração 
do Dia do 
Trabalhador,
em Santos

As reivindicações foram aprovadas na assembleia de 7 de março (foto) e entre-
gues às empresas no dia 27 daquele mês. As negociações ainda não chegaram a um 
resultado final.

Veja, na página 2, a convocação 
para a grande festa do Dia 
Internacional do Trabalhador, 
marcada para domingo agora, 27 de 
abril, na Zona Noroeste de Santos. 
Preencha os cupons, na passarela do 
samba, para participar do sorteio 
de brindes. E curta grandes shows.

Em 5 de maio,
segunda-feira,
duas grandes assembleias

Os 4.800 companheiros da Tomé fizeram 11 dias de greve e estão em 
ponto de bala para participar da assembleia do polo industrial
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Grande festa
do Dia do Trabalhador, em Santos, será neste

domingo, 27 de abril, das 13 às 22 horas,
no Sambódromo da Zona Noroeste

promoção da Força sindical regional
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Nas fotos do 1º de maio de 2012, muita mobilização e alegria 
em comemoração ao nosso dia internacional 

Bandeiras de luta
do presidente Macaé 
para o 1º de Maio
ü Fim do fator 

 previdenciário
ü 40 horas semanais
ü Correção do fundo 

 de garantia


