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Usiminas

• 3 julho • 18 horas
Assembleia 4ª-feiraSubsede
Cubatão
nesta quarta Avenida Joaquim Miguel Couto, 337

Unidade
é a força do
trabalhador
Todo mundo na assembleia para avaliar
o andamento da campanha salarial 2013
Multidão, em assembleia da campanha salarial de 2012, mostra a força da categoria

Representantes das empreiteiras da Usiminas participaram
de reunião, na sede do sindicato, em 23 de abril de 2013

Unidade sempre foi a maior força da classe operária e do sindicalismo.
Todo patrão sabe que, para explorar melhor os trabalhadores, nada melhor
do que dividi-los.
Por isso, a direção do Sintracomos orienta o pessoal das empreiteiras
da Usiminas a participarem da assembleia desta semana com a palavra
‘unidade’ latejando na cabeça de cada um.
A reunião avaliará o andamento da campanha salarial. Não pode ser
uma assembleia para meia dúzia de gatos pingados. Pense bem nisso, participe e leve mais alguém com você.
Macaé Marcos Braz, presidente do sindicato:
‘As manifestações de rua no país inteiro
confirmam o óbvio: com participação, os
resultados são positivos. Por isso, participe da
assembleia desta quarta-feira’
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Mu i ta lu ta n o c u r r í c u l o

Quas e u m s é cu lo

Operários das
empreiteiras da Usiminas
têm tradição sindical

Sindicato lança livro para
festejar 75 anos de história

Fotos: Vespasiano Rocha

Estas fotos mostram o quanto os trabalhadores das empreiteiras da
Usiminas são bons de luta por melhores condições de ganho, vida e trabalho

Diretoria tem muito
orgulho das décadas de
lutas comandadas por
vários companheiros,
muitos já falecidos
Mesmo diante de dificuldades impostas por regimes autoritários, bravos
companheiros conseguiram, ao longo
das décadas, construir uma história de
lutas e de conquistas no sindicato.
Muitas dessas histórias, de resistência política e social, estão nas páginas do livro ‘A coragem dos vencedores’,
de Ricardo Magalhães, que está quase
pronto para ser lançado no 75º aniversário do sindicato.
É importante conhecer a trajetória de
lutas da categoria, o legado dos que nos
antecederam e que nos possibilitaram ter
os avanços e conquistas que hoje temos.
Desde o final do século XIX, na Baixada Santista, as primeiras organiza-

ções do proletariado urbano, nas obras
do porto e da estrada de ferro Santos
Jundiaí, muito nos influenciaram.
O livro será distribuído nacionalmente pela Livraria Saraiva. Recuperar e
difundir a história de lutas de uma categoria é oferecer subsídios para melhorar
as campanhas atuais.
A memória coletiva é um instrumento para a libertação e não para a servidão dos homens. O livro foi escrito com
dificuldades porque muitos períodos
foram esquecidos no tempo.

Jurídico

Direito do consumidor
O sindicato tem agora uma advogada especializada em direito do
consumidor. Se você tem algum problema nesse sentido,
ligue 3878-5050 e marque uma hora com a Dra. Luciana Pacheco Vaz.

Quer mudar de vida?
Filie-se ao sindicato!
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