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Editorial Trabalhador não é o problema. É parte da solução!

O ambiente político 
brasileiro está cada vez 
mais comprometido. 
Lideranças até então 
consagradas têm sido 
colocadas sob intensa 
investigação. Indepen-
dentemente do resulta-
do apurado, torcemos 
primeiro pela garan-
tia da defesa de to-
dos os acusados como 
também pela punição 
exemplar dos culpa-
dos. Mas ainda que os 
processos avancem, 
que se resolvam, fica 
para os trabalhadores 
um grande vácuo na 

política.  
Sabemos por expe-

riência quanto é funda-
mental um congresso 
com representantes dos 
trabalhadores, pessoas 
comprometidas com os 
avanços sociais, com as 
nossas velhas bandeiras. 
Os empresários, os do-
nos de terra, todos eles 
sempre estão unidos e 
com amplas bancadas 
para defender seus inte-
resses. Assim é um gran-
de risco os trabalhadores 
se verem nesse mar de 
tubarões sozinhos.

Mas a crise política 

não é só perversa por co-
locar em risco conquistas 
sociais. Ela tem também 
impactado a economia, 
atrasado a recuperação 
do país e dado espaço 
para a inflação começar 
a mostrar suas garras. É 
só perguntar para quem 
está acostumado a ir no 
supermercado, que já 
teremos uma boa ideia 
do como os preços estão 
avançando.

Termino justamente 
lembrando que apesar 
de toda essa situação, 
vamos entrar daqui a 
pouco em nossa data 

base. É um momento 
importante para a gente 
mostrar união e dizer 
aos poderosos que a 
crise não é culpa nossa. 
Na verdade, a gente faz 
parte é da solução.

Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato

Companheiros, va-
mos dar a largada para 
a data base desse ano. 
Assim, no próximo dia 
26 vamos apresentar 
a pauta de reivindica-
ção. É fundamental a 
presença de todos. Va-
mos mostrar que não 

Atenção CerAmistAs  
- AssembléiA GerAl

é porque todos estão 
falando em crise que 
a nossa categoria vai 
encolher. Somente a 
união será capaz de 
vencer as dificulda-
des, que a gente sabe, 
serão muitas. Todos 
estão convocados.

26 de Fevereiro, às 17h30,  
na sede do Sindicato
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Como acontece todos os anos, vamos fazer a en-
trega da bolsa de materiais escolar entre os dias 15 e 
26 de fevereiro. Mas atenção – para ter direito a esse 
benefício é obrigatório a apresentação da carteirinha 
do sócio, do dependente e também uma cópia da ma-
trícula. A bolsa atende estudantes da educação infantil 
até o médio.

bolsA de mAteriAl 
esColAr – entreGA

sede de CAmpo - divirtA-se

A sede de campo conta com um campo de grama 
sintética que pode ser alugado para os associados. 
Iluminado e muito bem cuidado, é uma ótima opção 
para os boleiros em busca de um local seguro e bem 
localizado.

Entre os dias 7 e 18 de março e 12 e 28 de abril, o 
sindicato colocará à disposição dos associados o sr. 
Nilson para a elaboração do imposto de renda desse 
ano. O horário de atendimento será das 15h30 às 
17h30. Programe-se

imposto de rendA - 
ComeCe A prepArAr 

A pApelAdA

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

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.

Segue a todo vapor o torneio de futebol Society. As 
partidas acontecem sempre aos sábados, a partir das 
15h30. Traga a família e venha torcer pelo seu time.

sAlão de FestAs

torneio de  
Futebol soCiety


