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Editorial Acreditar em quem?
Desde a redemocra-

tização do Brasil, o mo-
vimento dos trabalha-
dores vem lutando por 
transparência e ética na 
política brasileira. Foram 
décadas de enfrenta-
mento de um modelo 
ultrapassado para que 
pudéssemos finalmente 
eleger pessoas compro-
metidas com a nossa 
causa. Por tudo isso 
causa profunda tristeza 
constatar que hoje muito 
daqueles que estavam 
conosco parecem ter 

cedido a velhas práticas 
de Brasília, reforçando 
assim o vício que tanto 
combatíamos.

Um dos resultados 
dessa imensa crise po-
lítica é o atual desastre 
econômico que o pais 
vive. Falta de confiança 
no mercado, juros nas 
alturas, comércio para-
do, construção civil com 
problemas... tudo isso 
correndo para um só lugar 
– desemprego. Desem-
prego que sufoca o traba-
lhador, que faz encolher as 

empresas e deixa a todos 
nós numa situação muito 
complicada.

No fim, resta aos traba-
lhadores e ao povo brasi-
leiro enfrentar toda essa 
crise com perseverança. 
O sindicato segue sendo 
um dos poucos portos 
seguros que o trabalha-
dor pode contar. Vamos 
permanecer aqui, lutando 
em nome de todos para 
que mesmo diante de um 
cenário como esse de 
pessimismo possamos 
assegurar as garantias 

sociais que conquista-
mos ao longo desse tem-
po todo. Vamos pra cima, 
que ano que vem tem 
mais luta.

Natal é tempo de alegria, 
partilha e fraternidade. 

Que este clima seja a base 
para encontrar a felicidade 

e a paz. Feliz Natal!

Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato
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Fique atento 
aos nossos convênios

ü Universidade Anchieta
ü Colégio Duque de Caxias

ü Ótica Distak
ü Faculdades Anchieta
ü Oftalmo (Dr. Clóvis)

Entre em contato com o Sindicato e 

saiba sobre os descontos e condições 

especiais para associados.

Com acontece todo o ano, o Sindicato já prepara 
o projeto de Kit de Material Escolar para os alunos do 
ensino infantil, fundamental e médio. Para que o asso-
ciado tenha direito ao benefício é precisa garantir uma 
cópia da matrícula. Depois é só acompanhar nosso 
boletim para ver a data da retirada desse benefício que 
já ajudou centenas de estudantes.

Bolsa de material 
escolar vem aí

cluBe de campo – opção para 
férias, aluguel de quadra e 

festas de casamento

Para quem está pensando em estudar a partir do ano 
que vem, o sindicato tem uma boa notícia: fechamos 
convênio com as duas escolas abaixo:

Universidade Anchieta (www.anchieta.br)

Colégio Duque de Caxias (www.colduque.com.br)

Entre no site das escolas e confira as opções de 
cursos.

Anote na sua agenda 

De 14 de dezembro a 3 de janeiro 

o sindicato estará em férias coletivas.

(retornando no dia 4).

O clube de campo do sindicato estará aberto durante 
todo esse período (com exceção do natal e ano novo) 
e é uma ótima opção para as crianças curtirem alguns 
momentos nessas férias.

Outras duas boas dicas – A sede de campo conta 
com um campo de grama sintética que pode ser aluga-
do para os associados. Iluminado e muito bem cuidado, 
é uma ótima opção para os boleiros em busca de um 
local seguro e bem localizado.

O salão de festa também é uma excelente opção 
para as noivas que procuram um local para realizar 
as festas. Com banheiros privativos, estacionamento 
amplo e preços super acessíveis é ideal para a festa da 
sua vida. Aberto também para aniversários, batizados 
e confraternizações.

Tem início a partir do dia 23 de janeiro mais uma 
edição do futebol society. As partidas ocorrem na sede 
de campo, sempre aos sábados à tarde. Todos estão 
convidados a acompanhar as partidas e torcer pelos 
seus times.

férias coletivas

em janeiro, torneio 
de futeBol society

convênio

Associado            77,00
Não Sócio     107,00
Crianças de 5 a 11 anos   Pagam 1/2 diária
Crianças até 4 anos    Não pagam 

Diária completa
(incluso pernoite, café da manhã, almoço e jantar)

colônia de férias


