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EDITORIAL

TONINHO  MALTAURO,
presidente do Sindicato

Eleito com a promessa de 
“acertar o País”, o novo 
governo por enquanto só 
produziu notícias cons-

trangedoras na mídia nacional e 
internacional, fez favores para fa-
miliares e procurou culpados para 
justificar o desempenho medíocre 
da economia. Claro que o Brasil 
precisa passar por muitas mudan-
ças. Temos um lugar privilegiado no 
mundo, com um povo trabalhador e 
com um clima de fazer inveja para 
todos. Porém os políticos parecem 
pouco interessados em esparramar 
a prosperidade, cuidando quase 
sempre apenas dos seus próprios 
interesses.

A PROCURA DE CULPADOS, GOVERNO 
FICA PARALISADO, ECONOMIA ENCOLHE 

E TRABALHADORES PAGAM A CONTA
Assim, entre os culpados eleitos 

pelo governo federal para atribuir 
a culpa do atual fracasso estão os 
sindicatos. Junto com a perversa 
reforma trabalhista e sua irmã 
ainda mais cruel, a reforma da 
previdência, o governo tem atuado 
para esvaziar a ação sindical, ge-
neralizando a atuação dos líderes, 

colocando todos os sindicalistas 
no mesmo saco, fortalecendo ainda 
mais o poder das empresas e apos-
tando que o trabalhador vá comprar 
sua proposta, que aponta que retirar 
direitos gera empregos. Será?

Claro que não. Temos visto 
na verdade uma redução absolu-
tamente drástica na geração de 
vagas com carteira assinada. Para 
quem comemora a elevação de 
abertura de pequenas e micro-em-
presas, aí vai uma má notícia: sem 
ter onde ocupar sua mão de obra, o 
trabalhador está tentando se virar 
como pode - virando motorista de 
aplicativo, abrindo boteco e outras 
funções, com toda dignidade natu-
ralmente, mas cada vez mais longe 
dos direitos conquistados ao longo 

dos anos e cada vez mais próximos 
dos riscos de virarem  empreende-
dores com pouco dinheiro.

Resta a gente persistirmos na-
quilo que acreditamos, sem esperar 
que surjam mitos para resolver de 
forma milagrosa os problemas do 
Brasil. E persistir e resistir só tem 
sentido quando atuamos de for-
ma conjunta, entendendo que os 
Sindicatos prestam o fundamental 
serviço de equilibrar a balança en-
tre os poderosos e os mais fracos. 
Se eventualmente existem críticas 
ou queixas em relação à ação 
sindical, é preciso trabalhar para 
sempre melhorarmos. O que não 
dá é achar que sozinhos vamos 
poder negociar com as empresas 
o valor da nossa mão de obra. Isso 
na história nunca funcionou. E não 
será agora, com toda essa pressão, 
que irá acontecer.

Forte abraço a todos.

Temos visto na 
verdade uma redução 

absolutamente drástica 
na geração de vagas 

com carteira assinada. 
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Mais de 90% dos trabalhadores da 
Deca cravam: sim, queremos o sindicato!

Em meio a notícias preocupantes sobre o papel 
do Sindicato na atuação em defesa dos direitos, os 
trabalhadores da Deca deram um poderoso recado ao 
responderem o questionário que correu a empresa no 
mês passado: mais de 90% deles assinalaram a opção 
em que autorizam a empregadora a efetuar o 
desconto em favor do Sindicato.

O recado não poderia ser mais claro so-
bre a importância da nossa entidade como 

uma parte fundamental não só na hora de negociar o 
acordo coletivo como também na defesa de todos os 
outros interesses da classe trabalhadora.

“O pessoal da Deca realmente deu uma “aula” de 
cidadania e também de conscientização. São ações 

como essa que nos movem e motivam a 
permanecer lutando pela nossa cate-
goria”, concluiu Toninho, presidente do 
Sindicato.

A partir do dia 21 de setembro a quadra da nossa sede 
de campo vai tremer. As equipes de futebol society voltam a 
se enfrentar pela 26a edição do nosso torneio. Então anote aí 
para você não perder - todo sábado, a partir das 15 horas, tem 
rodada de futebol na sede de Campo. Mas atenção, para evitar 
contratempos lembre-se: a entrada é apenas para associados.

Fechadas pelo período de inverno, nos-

sas piscinas voltam a receber frequenta-

dores a partir de outubro. Assim, prepare o 

protetor solar, o biquíni e a sunga e, impor-

tante - tenha o exame médico atualizado.

AME - Rua Rangel Pestana, 960, telefone: 

3379-8922 (Ramal 601).

FUT-SOCIETY VOLTA COM 
TUDO E TORNEIO TEM 

INÍCIO A PARTIR DO DIA 21

Colônia de Férias
Praia Grande está linda e te esperando!

Uma das maiores atrações de lazer do sindicato, a 
Colônia de Férias está com datas para reserva abertas. 
Localizada na Praia Grande, a 70 metros da praia e com 
um serviço de refeição completo, a Colônia de Férias é 
curtição garantida, com preços ótimos e toda comodi-
dade de que você e sua família merece. Anote aí preços 
e condições

CRIANÇAS - DEPENDENTES 
DE SÓCIO OU NÃO SÓCIO

l Até 4 anos - isentas de pagamento
l De 5 a 11 anos - 

pagam metade do valor da diária
l A partir de 12 anos - 

pagam o valor total da diária

DIÁRIA: 
Associado: 

R$ 85,00
Não associado: 

R$ 120,00

As diárias 
terão início 
às 7 horas 

ou 19 horas.
PISCINAS 
REABREM 

EM OUTUBRO. 
Fique em dia com 
o exame médico


