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Sindicato dos Metalúrgicos
de Itatiba e Região

Exp e d i e n t e

EDITORIAL

O recado das ruas ao
governo e a preocupação
com o futuro do Brasil

M

ilhares de pessoas nas ruas
clamando por mudanças
na gestão do País. Como
diz o ditado, para bom entendedor,
um pingo é letra. Mas, como estamos
lidando com o comando do Brasil, a
pergunta que fica é: será que assim
também entendem eles? No caso, a
presidente Dilma Rousseff e seu conjunto de ministros?
As manifestações registradas
neste mês têm muitos significados
para os brasileiros. Deixando de lado
o discurso de alguns por um terceiro
turno eleitoral, o que a sociedade demonstra, de fato, é preocupação. Não
vamos aqui entrar em questão partidária, até porque, sobre isso, cada um
tem a sua opinião. O que nos interessa, é saber do futuro do País.
E o que vemos neste início de
segundo mandato da presidente Dilma, é que ela demonstra estar perdida em alguns pontos e se contradizendo em outros. Principalmente, no
que diz respeito aos direitos dos trabalhadores. Em alto e bom som, ela
disse na campanha eleitoral que não

mudaria garantias dos trabalhadores
“nem que a vaca tussa”. Não é o que
estamos vendo.
A propositura das MPs (Medidas Provisórias) 664 e 665 é uma
clara demonstração de que, mais
uma vez, o trabalhador vai pagar o
pato para que o governo resolva problemas que estão claramente relacionados a má gestão.
Atingir o fundo de garantia,
seguro desemprego e seguro saúde,
por exemplo, é medida que vai sim gerar benefícios desejados pelo governo.
Mas isso ocorrerá a duras penas aos
trabalhadores, que sentirão na pelo
tudo que está sendo proposto.
O que nós sindicalistas defendemos é que mudanças sejam feitas
com diálogo e, principalmente, dentro
da realidade de cada uma das partes.
O governo alega que é preciso fazer
um ajuste fiscal no País. Concordamos
com isso. Mãos não de forma impositiva. É preciso levar em consideração
que essa de a corda arrebentar sempre
do lado mais fraco, já não funciona
mais como alguns ainda pensam.

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.

A D MI N I STRA ÇÃ O
Igor Tiago Pereira - Presidente
Carlos Adriano de Lima - Vice-presidente
Edson de Barros - Secretário-geral
José Avelino Pereira - Tesoureiro
Lúcio Mauro L. da Cunha - 1° Secretário
Marcia Salomé Xavier - 1° Tesoureira

“As manifestações
registradas este mês têm
muitos significados para
os brasileiros. Deixando de
lado o discurso de
alguns por um terceiro
turno eleitoral, o que a
sociedade demonstra, de
fato, é preocupação. Não
vamos aqui entrar em
questão partidária, até
porque, sobre isso, cada um
tem a sua opinião. O que
nos interessa, é saber do
futuro do 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...

Cobrar é sempre preciso, mas
cuidar do emprego também

A

migo metalúrgico, ocupo este
espaço para conclamar a todos
para uma reflexão que se faz
necessária neste momento: a manutenção
dos nossos postos de trabalho.
O país vive um período de
incertezas, com uma série de ajustes que
estão sendo propostos e, diante desse
quadro, nós do Sindicato dos Metalúrgicos de Itatiba e Região entendemos que
mesmo com nossa obrigação de cobrar,
a hora é de chamar a todos para dialogar
sobre um risco que cerca nossa região: as
demissões em massa.

É sabido que em nossa região,
mais de 4 mil trabalhadores já ficaram
sem emprego. Nós do Sindicato estamos
e continuaremos lutando para evitar que
isso traga consequências ainda piores.
Mas cada um precisa dar a sua parcela de
contribuição.
Sem abaixar a cabeça, sem aceitar o autoritarismo ou humilhação, vamos pensar em nossos empregos e, contra
o que surgir de errado, vamos agir de
forma conjunta. Para isso, nos colocamos
à disposição de todos com o propósito de
evitar ainda mais desemprego na região.

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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