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Sindicato dos Metalúrgicos
de Itatiba e Região

Exp e d i e n t e

EDITORIAL

O péssimo exemplo do
governo e aquilo que
nos espera pela frente

C

omeçamos 2015 com uma nova
equipe de governo e com novas
perspectivas para o nosso Brasil. No
entanto, temos que reconhecer que elas não
são das melhores diante dos escândalos de
corrupção que vemos a cada dia. E isso, de
certa forma, nos causa muita preocupação.
Principalmente, quando vemos
a principal empresa pública no nosso país
envolta num lamaçal sem precedentes. O
que nos preocupa muito quando paramos
para analisar que muito mais coisa escabrosa ainda pode vir por aí.
Vivenciando há décadas as lutas,
conquistas e dissabores do setor metalúrgico, nos sentimos envergonhados de ver
nosso governo mantendo na direção do
nosso principal patrimônio público uma
diretora que, bem ou mal, lá esteve durante
a ocorrência de todos os casos de corrupção até hoje relatados.
A presidente Dilma Rousseff (PT)
dá um péssimo exemplo a nossa sociedade
ao manter à frente da Petrobras sua atual
comandante, Graça Foster. É certo que até
hoje seu nome não surge em investigações
ou apontamentos feitos pela Justiça. No
entanto, foi debaixo de seu nariz que tudo
aconteceu. Como podemos confiar que a
estatal vai se recuperar um dia?
Como defensores de uma classe
que, literalmente, dá duro para garantir o

seu pão de cada dia, o que vemos na Petrobras cheira o desmando, o desdem para
com o povo brasileiro. Nossa principal estatal está mais para “terra de niguém” que
qualquer outra coisa.
Ocupamos este precioso espaço
neste informativo para analisar esta questão e para observar que, diante de tudo isso,
o atual governo terá que se desdobrar para
que o nosso país possa ter o crescimento
que merece.
A atual equipe econômica tem que
mostrar a que veio. E o começo já não está
sendo dos melhores, com as alterações promovidas nos direitos trabalhistas, elevação
de preços e juros e redução de investimentos em setores primordiais, como o da educação.
A senhora presidente Dilma
Rousseff tem que se mostrar muito além do
que se fez ver durante a campanha eleitoral.
A máscara do marketing político já se foi.
Vivemos uma nova realidade e é dela que
dependem os nossos brasileiros, o futuro
do nosso país.
Torcer pelo melhor sempre ajuda.
Contibuir para que as coisas aconteçam da
melhor forma, muitos contribuem. Agora,
cabe muito mais aos nossos governantes do
que só dá gente. Nós, trabalhadores, precisamos de mais. Queremos muito mais que
comida, diversão e água.

Este é um informativo de responsabilidade
do Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiba e
Região, que tem como principal objetivo
informar os trabalhadores sobre as ações
desenvolvidas na defesa dos direitos e para
o bem-estar de todos os seus associados.
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‘A senhora presidente
Dilma Rousseff tem
que se mostrar muito
além do que se fez ver
durante a campanha
eleitoral. A máscara do
marketing político já se
foi. Vivemos uma nova
realidade e é dela que
dependem os nossos
brasileiros, o futuro
do nosso país’

José Avelino Pereira, o Chinelo, é diretor-financeiro do Sindicato

entre em contato com ele, faça a sua denúncia, dê sua sugestão pelo e-mail chinelosmi@uol.com.br
FALA, PRESIDENTE...

A hora de recomeçar e
que 2015 seja diferente

A

migos metalúrgicos de Itatiba
e cidades da região. Estamos
retomando nossa atividade de
trabalho com a projeção de que o ano
de 2015, apesar das esperança, será
feito de grandes dificuldades. Nem
por isso, devemos perder as esperanças e, principalmente, nossa união
Desde já reforço aqui que
nosso sindicato estará como sempre
esteve ao lado da categoria que representa com tanto orgulho e que não
irá se curvar diante das dificuldades.
Queremos que todos saibam que esta-

mos dispostos e motivados a enfrentar o que tiver de ser enfrentado.
Por conta disso, desejo a
todos que este recomeço seja feito de
muitas esperanças. É um novo ano
que se inicia. É um futuro a ser trilhado sem sabermos ao certo o que nos
será apresentado daqui para a frente.
No entanto, é mais uma oportunidade que temos de trabalhar e lutar
para que ele seja ao menos diferente
do que se passou. Que tenhamos
um 2015 feito de felicidade, partilha,
comprometimento e fé.

Igor Tiago Pereira é o atual presidente do Sindicato

entre em contato com ele, faça a sua denúncia, dê sua sugestão pelo e-mail sindmetalitatiba@gmail.com
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SUP LE NTE S
Paulo Sérgio Moreira
Miriam Claudia Delcor
André de Oliveira Andrade
Daniela Gisele Fuzer
Daniela Amanda Cardoso
Alvacir Ricardo Junior

CON SELH O FI SCA L
Antonio Sebastião da Silva
Gedeon Cardozo
Antonio Vicente de Lima

SUPLENTES CONS . FISCAL
Ana Rosa Delcor
Sebastião Inocêncio Filho
Tamires Alves Gomes

D ELEG A D OS CON S . FED .
Carlos Fernandes Xavier
Alvacir Ricardo Júnior

SUPLEN TES CON S . FED .
Antonino Marques de Oliveira
Ademir da Costa Oliveira

N OSSOS EN D EREÇOS
Sede em Itatiba
Avenida Prudente de Morais, 240
Centro – Itatiba / SP
Telefone: (11) 4524.3186
e-mail: sindmetalitatiba@gmail.com
Subsede em Itupeva
Avenida Brasil, 1050 – Jd. Primavera
Telefone: (11) 4496-2952
e-mail: sindmetalitupeva@gmail.com
Subsede em Vinhedo
Rua Monteiro de Barros, 194 – Centro
Telefone (19) 3876-4843
e-mail: sindmetalvinhedo@uol.com.br
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