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SINDICALIZAÇÃO:

Por Marcio Ferreira – presidente do Sindicato dos Borracheiros
ompanheiro e companheira do Vale do
Além disso, a nova legislação busca enfraquecer
Paraíba, a classe operária sempre sofreu com
os verdadeiros representantes do trabalhador:
os desmandos e, no decorrer
os sindicatos. Para alcançar essa meta,
o governo acabou com algumas das
das décadas, se uniu para buscar
principais fontes de sustento das
fortalecimento.
entidades sindicais.
Por isso,
Neste ano, vieram novos ataques
Por isso, precisamos resistir. O
contra os trabalhadores. Por meio
precisamos
ano de 2018 será de contínua e
da absurda reforma trabalhista,
resistir. O ano
intensa batalha. Companheiros,
governo e empresários retiraram
de 2018 será de
companheiras e entidades de
direitos importantes.
classe precisarão estar juntos para
contínua e intensa
Salários menores e benefícios
brigar contra estes desmandos.
batalha.
perdidos são alguns dos problemas.
Não bastassem esses absurdos, muitos
Ficar sócio do Sindicato é a única
acabarão demitidos nos próximos meses
maneira de se proteger e lutar
para que outros sejam contratados em seus
em conjunto! Sindicalize-se!
lugares sem os mesmos direitos.

C

SEU REPRESENTANTE

“Q

uem se importa com o próximo procura estar sempre por perto. Por
isso, sou o representante de companheiros e companheiras do Vale do
Paraíba. Estaremos juntos nas lutas que virão.
Integro a diretoria-executiva do Sindicato dos Borracheiros e sou funcionário
na empresa Titan Pneus do Brasil. Vou utilizar os diversos anos de experiência
na área sindical para auxiliar os trabalhadores de Jacareí e região.
Convido cada um para estar junto nesta caminhada e levantar a bandeira
da classe operária!

“

Antonio Francisco da Silva (Ceará) – diretor - executivo
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TORNEIO DE
Os companheiros e companheiras realizaram um bonito torneio de pesca
no último mês de novembro. Momento de lazer e muita descontração.

CONFIRA AS FOTOS!

C

LAZER

ompanheiros e companheiras
também precisam de momentos
para relaxar e ficar com a família.
Por isso, duas opções de lazer estão
disponíveis para os sócios do Sindicato:

O

COLÔNIA DE FÉRIAS

trabalhador e a trabalhadora que preferem curtir
praia contam uma completa infraestrutura em Praia
Grande. Restaurante no local, estacionamento,
salão de jogos, quartos equipados com TV e ventilador.

ENDEREÇO: AVENIDA DOS SINDICATOS, 433
CIDADE OCEAN – PRAIA GRANDE (SP)
INFORMAÇÕES PARA RESERVA: (11) 3292-6100

L

CLUBE DE CAMPO

ocalizado às margens da represa Billings, em São Bernardo do
Campo, o espaço tem quiosques com churrasqueiras, salão de
festa, restaurante, quadra coberta e vestiários. Além disso,
existem locais para pescaria.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO WHATSAPP: (11) 99738-5082
ENDEREÇO: ESTRADA VELHA CAMINHO DO MAR, 7300 – KM 35,5 – RIACHO GRANDE – SÃO BERNARDO (SP).

