
 A quarta rodada de negociações 
foi na terça-feira (23), quando os re-
presentantes das empreiteiras se 
reuniram, mais uma vez, com a dire-
toria do sindicato, na sede de Santos.
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Assembleia
nesta terça-feira

PARQUE INDUSTRIAL CENTRAL

Você saberá quanto as 
empreiteiras oferecem de 
correção salarial e votará 
se aceita ou não 

Sindicato e empresas terceirizadas fizeram quatro negociações
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 O presidente do Sintracomos, 
Macaé Marcos Braz de Oliveira, é o 
novo coordenador da Força Sindical 
na baixada santista. Ele foi eleito no 
sexto congresso paulista da central, 
em 12 de maio.

Macaé foi empossado no dia 18, 
junto com o presidente do sindica-
to dos operários portuários (Sintra-
port), Claudiomiro Machado ‘Miro’, 
como seu adjunto.

Nosso presidente diz que sua ad-
ministração “será descentralizada. 
Delegarei tarefas aos presidentes 
dos 43 sindicatos filiados para traba-
lharmos em conjunto, numa dinâmi-
ca constante”.

Macaé agora 
coordena a
Força Sindical 
na região

3ª-feira
18 horas
Subsede Cubatão
Avenida Joaquim 
Miguel Couto, 337

Após muitas discussões, algu-
mas bastante ásperas, as partes 
chegaram a um meio-termo, que 
será apresentado na assembleia, 
para você avaliar e dizer se a direto-
ria deve assinar ou não.

Achamos melhor não entrar em 
detalhes sobre a proposta, nesta 
edição, para não esvaziar a assem-
bleia. Compareça, pois ninguém 
pode decidir por você. Participe e 
defenda o seu interesse.
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LUTA CONTINUA

Mais de 100 mil em 
Brasília contra as reformas
Nosso sindicato participou com um ônibus da maior passeata já feita na capital federal e continua na luta

Maior sindicato da região, Sintracomos está na importante comissão de segurança no trabalho
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6 MIL EXEMPLARES
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Mais de 100 mil pessoas participaram da grande marcha das centrais 
sindicais, em Brasília, na quarta-feira (24), contra as reformas trabalhista e 
previdenciária.

O protesto foi violentamente reprimido, por ordem do governo, mas isso 
não adiantou. As centrais preparam novas reações contra as reformas, alta-
mente prejudiciais.


