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1° DE MAIO
DIA DO
TRABALHADOR!
VAMOS FESTEJAR
No dia do Trabalhador, o STICC estará esperando por você com uma grande festa para
comemorar o seu dia! Com almoço e sorteio de
brindes!
Informe-se como poderá participar da festa
pelo telefone 3227-2055 e nas obras com os
ﬁscais do Sindicato.

Local: Casa do gaúcho
Avenida Loureiro da Silva s/n°
Parque da Harmonia
Dia 1° de Maio
Início 10 horas

Presidente
Valter Souza

PARTICIPE!
VEM PRÁ FESTA VOCÊ TAMBÉM!
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FALA VALTER

Trabalhador, não afrouxa o garrão!
Esta é a expressão usada pelo gaúcho quando luta por seus direitos e não foge da raia.
A categoria representa hoje todos os trabalhadores brasileiros e por isso a nossa responsabilidade
aumenta.
Chegamos a mais um 1º de Maio integrados com os trabalhadores do Brasil na busca de conquistas e respeito. Estamos aqui para dizer que lutamos pelos aposentados injustiçados, pelos que
não tem casa própria, pelas crianças sem escola , por um salário mínimo que reponha nosso poder
de compra e por juros reduzidos. É nossa luta por uma Previdência Social digna aos trabalhadores,
queremos mais Saúde e Segurança no Trabalho e pelo ﬁm da vergonha de ver trabalhadores escravos neste país.
Estou convidando os companheiros e companheiras para a nossa Festa do Trabalhador no dia
1º de maio na Casa do Gaúcho, no Parque da Harmonia, a partir das 10 horas da manhã. Vamos
confraternizar, mostrar união e nos divertirmos com almoço, show e sorteio de brindes.
Não esqueçam da festa e renovemos a luta por Justiça Social.
Valter Souza
Presidente do STICC e vice-presidente da Feticom

LUTA TRABALHADOR!
-Salário Mínimo dobrado
-Segurança no Trabalho
-Redução na taxa de juros
-Previdência com dignidade
-Justiça aos aposentados
-Casa própria ao trabalhador
-Fim do trabalho escravo
-Saúde para a família trabalhadora
-Escola para as nossas crianças...
e o ﬁm do abandono a idosos e
crianças.

O STICC preza
pelo seu lazer

O STICC recebe centenas de
trabalhadores todos os anos na
Colônia de Féria do Sindicato.
Em Balneário Pinhal, o Sindicato mantém apartamentos
mobiliados e uma área para
camping, onde o trabalhador
pode desfrutar as férias com
toda a família.
A Colônia permanece aberta
o ano todo e garante seu
veraneio.
Você que ainda não conhece
não perca tempo e corra para
saber sobre as inscrições.

Um Brasil com mais Justiça Social e trabalho para todos é o que
queremos e por isso LUTAMOS!

STICC - SAÚDE E SEGURANÇA
PARA OS TRABALHADORES!
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