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U s i m i n a s

Agora, só depende de nós

As empreiteiras da Usiminas conti-
nuam desafiando a direção do sindicato 
e os trabalhadores, nas bases. Elas não 
acreditam que vamos pra cima, em bus-
ca dos nossos direitos.

Na última negociação, terça-feira pas-
sada (23), na subsede de Cubatão, mais 
uma vez, elas só disseram ‘não’, ‘não’ e ‘não’. 
Muitas vezes ‘não’. Por isso, vamos dizer 
‘sim’!    Leia mais na página 2

A direção do Sintracomos enviou 
ofício ao juiz titular do Fórum de Cuba-
tão e à Secretaria Municipal de Trânsito, 
requerendo a interdição da quadra em 
frente ao sindicato.

Estamos contando que o auditório 
será pequeno para o número de traba-
lhadores e trabalhadoras presentes na 
assembleia desta terça-feira. Participe e 
leve mais alguém com você.

Macaé Marcos, 
presidente do 
Sintracomos: 
“Dizer ‘sim’ é 
o  trabalhador 
participar 
em peso da 
assembleia 
desta terça-feira, 
convocada nos 
termos da lei 
de greve, para 
pressionar as 
empreiteiras”

Desfecho da campanha 
salarial não depende mais da 
boa vontade da diretoria do 
sindicato nem da má vontade 
das empreiteiras, mas 
apenas da disposição de luta 
dos companheiros

F ó rU m  e  T r â n s i To

Sindicato pediu a interdição da rua

nesta 3ª-feira • 30 julho • 18 horas
subsede Cubatão - avenida joaquim miguel Couto, 337

Assembleia

Já fizemos grandes assembleias, dentro e fora do sindicato, inclusive na porta da Usiminas, mas a desta semana tem que superar todas elas
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n a  s U b s e d e

Nossa história de 
lutas não é fraca!
Operários das empreiteiras da Usiminas são reconhecidos, 
no Brasil inteiro, como porretas na luta sindical

Fotos: Vespasiano Rocha

Só pra refrescar a memória das 
empreiteiras da Usiminas, e mostrar, 
de novo, que elas estão brincando 
com fogo, cutucando a onça com 
vara curta, publicamos aqui fotos 
recentes.

A da primeira página também 
recorda o poder de organização, 
mobilização e luta da categoria, que 
se concretizará nos próximos dias, 
a partir da assembleia desta terça-
feira.

Nada. Esse foi o resultado da negociação do Sintracomos com as empreiteiras da Usiminas, terça-feira da semana passada (23). 
Com certeza, a assembleia desta semana resultará em novas negociações. Nem que seja no Tribunal Regional do Trabalho. 

Va z i a

Negociação da terça passada deu em nada

Q U a s e  U m  s é c U lo

Diretoria tem 
muito orgulho das 

décadas de lutas 
comandadas por 

vários companheiros, 
muitos já falecidos

Sindicato lança livro para 
festejar 75 anos de história

Mesmo diante de dificuldades im-
postas por regimes autoritários, bravos 
companheiros conseguiram, ao longo 
das décadas, construir uma história de 
lutas e de conquistas no sindicato.

Muitas dessas histórias, de resis-
tência política e social, estão nas pági-
nas do livro ‘A coragem dos vencedores’, 
de Ricardo Magalhães, que está quase 
pronto para ser lançado no 75º aniversá-
rio 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 Bai-
xada 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 nacional-
mente pela Livraria Saraiva. Recuperar e 
difundir a história de lutas de uma cate-
goria é oferecer subsídios para melhorar 
as campanhas atuais.

A memória coletiva é um instrumen-
to para a libertação e não para a servi-
dão dos homens. O livro foi escrito com 
dificuldades porque muitos períodos 
foram esquecidos no tempo.

Quer mudar de vida?
Filie-se ao sindicato!

J U r í d i c o

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.


