
AVANÇOS E CONQUISTAS
PARA A CATEGORIA

Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Dourados e Região 
(Sintrametal) vive um ex-

pressivo crescimento de ações 
em benefício da categoria e da 
coletividade. 

O Sintrametal oferece convênios 
consignados MS CARD (crédito) 
para supermercados, farmácias, 
gás e combustível; garante con-
vênios com desconto no Hospital 
Evangélico (ambulatório e consul-
tas), Laboratório Cerdil, Auto Posto 
MF, Cabrau’s Restaurante, Auto-
-Escola GranPix, Escola de Cursos 
Profi ssionalizantes Cebrac, Ótica 
Fábrica de Óculos, consultório 
odontológico Odontogran, Pro-
gresso Materiais para Construção 
e Papelaria Papel Maq.

Oferece também Assistência Ju-
rídica e Previdenciária. Além destes 
benefícios, a diretoria do Sindicato 
tem solicitado junto à Prefeitura 
Municipal de Dourados uma área 
de lazer para a categoria.  
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ARTIGO

A diretoria do nosso Sindicato tem 
trabalho de forma muito séria e atuante 
para garantir avanços para os metalúr-
gicos de Dourados e região. Nós temos 
compromisso com a família metalúrgica 
e, com a participação de todos, vamos 
ampliar as conquistas, tanto as econô-
micas quanto as sociais. 

Precisamos continuar mobilizados na 
luta por melhores salários, condições 
dignas de trabalho e novos benefícios. 

É muito importante ter-
mos como fi liado à nossa 
central estadual o Sin-
dicato dos Metalúrgicos 
de Dourados e região, 
principalmente porque é 
uma entidade que conta 
com uma diretoria que 
está cumprindo seus com-
promissos com os meta-
lúrgicos e fortalecendo as 
nossas lutas sindicais  em 
defesa de todos os trabalhadores de uma 
maneira geral. 

Vivemos um momento muito difícil no 
País, com os ataques aos direitos traba-
lhistas e sociais, juros altos, aumento de 
impostos e estagnação econômica. Mas 
os trabalhadores não podem arcar com 

MUDANÇA E
PARTICIPAÇÃO

UNIÃO NAS LUTAS

Cassemiro Miranda Silva 
Presidente do Sindicato

Sem descuidar de nossa participação 
nas lutas do movimento sindical uni-
fi cado pela manutenção dos direitos 
trabalhistas e dos empregos e pela re-
tomada do desenvolvimento econômico 
do País, com distribuição de renda e 
justiça social!

Participe!

os erros políticos e econô-
micos.  

Por isso, é fundamental 
batalhar pelas causas das 
federações e sindicatos fi -
liados à central no estado e 
para que toda a sociedade 
se conscientize sobre a im-
portância da Pauta Traba-
lhista em defesa da redução 
da jornada de trabalho, sem 
redução de salário, pelo 

fi m do fator previdenciário e pela justa 
correção da tabela do imposto de renda, 
entre outras reivindicações.

Idelmar da Mota Lima
Presidente da Força Sindical Regional 

Mato Grosso do Sul

EXPEDIENTE

OPINIÃO

Saúdo toda a família
metalúrgica de Dourados e região, 

com a certeza de que é uma 
categoria muito bem liderada pelo 
Sintrametal, em ações de amplo 
alcance social, por intermédio 
de uma diretoria formada por 
companheiros comprometidos

com o bem-estar dos trabalhadores.  
A CNTM e a Força Sindical estão

de braços abertos para apoiar 
as lutas da categoria por mais 

conquistas e benefícios

Miguel Torres
Presidente da CNTM e

da Força Sindical
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O nosso Sindicato apoia a luta do mo-
vimento sindical unifi cado pela Pauta Tra-
balhista e neste sentido faremos no dia 30 
de maio de 2015 um grande evento para 
a categoria celebrar a passagem do Dia do 
Trabalhador (1º de Maio) e fortalecer a 
batalha em defesa dos direitos da classe 
trabalhadora.

Além desta parte política, que será 
coordenada pelos diretores do Sindi-
cato e convidados, a celebração do 
nosso Dia do Trabalhador terá sorteio 
de prêmios aos trabalhadores associados. 

O Dia Nacional de Luta em defesa dos 
direitos e empregos da classe trabalha-
dora, organizado pelas centrais sindicais 
em todo o País, foi um sucesso! Milhares 
de trabalhadores foram às ruas e protes-
taram contra as medidas provisórias do 
governo federal que mudam as regras 
do pagamento do seguro-desemprego, 
pensões, auxílio-doença, seguro-defeso 
(para pescadores artesanais) e abono do 
PIS, limitam o acesso dos trabalhadores e 
trabalhadoras aos benefícios e também 
reduzem os seus valores.

Os manifestantes também criticaram 
o aumento dos impostos e dos juros, que 
impedem a retomada do desenvolvimento 
econômico do País, exigiram mais diálogo 
do governo com o movimento sindical e a 
negociação da Pauta Trabalhista, que prevê 
o fi m do fator previdenciário, a redução da 
jornada de trabalho e a correção justa da ta-

DATA HISTÓRICA

DIA DE LUTA

Dia do Trabalhador
UM DIA DE FESTA E DE LUTA!
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O nosso Sindicato apoia a luta do mo-
vimento sindical unifi cado pela Pauta Tra-
balhista e neste sentido faremos no dia 30 
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a categoria celebrar a passagem do Dia do 
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28 DE JANEIRO:

bela do imposto de renda, entre outros itens.
“O governo precisa acordar para o 

problema da estagnação econômica e da 
desindustrialização do País. O Dia Nacional 
de Luta foi importante para mobilizar todos 
os setores da sociedade para garantir que 
o Brasil volte a crescer, por intermédio de 
políticas econômicas corretas, que possam 

gerar empregos e trabalho decente”, afi r-
mou Cassemiro Miranda Silva, presidente 
do nosso Sindicato.

Vale lembrar que os atos, protestos e 
mobilizações vão continuar até que o go-
verno preste atenção às reivindicações da 
classe trabalhadora e revogue as medidas 
nefastas e impopulares.

UM DIA HISTÓRICO PARA A 
CLASSE TRABALHADORA!

Luta unifi cada
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Fique sócio do Sindicato
E TENHA VÁRIOS BENEFÍCIOS!

SINDICALIZAÇÃO

O nosso Sindicato conta com você nas 
lutas por melhores salários e melhores 
condições de trabalho para todos. É com 
a consciência de realizar um bom traba-
lho e a disposição de enfrentar os novos 
desafi os que pedimos a sua colaboração 
nesta campanha de sindicalização. 

Afi nal de contas, sem o Sindicato não 
há união e organização dos trabalhadores 
nas fábricas, nem as campanhas salariais, 
nem as lutas diárias por mais benefícios e 
melhorias nos locais de trabalho.

Aproveite, então, esta oportunidade! 

Fique sócio, fortaleça nossas lutas, garan-
ta mais conquistas para você e sua família, 
venha fazer parte do Sindicato e aproveite 
os benefícios oferecidos!

VEJA
como e onde ficar 
sócio do Sindicato
Os diretores do Sindicato estarão nos locais 
de trabalho para associar os trabalhadores. 
Para fi car sócio, você também pode ir até 
a sede do Sindicato: Av. Presidente Vargas, 
n° 40 - Jardim América - Cep 79804-030, 
Dourados/MS, Telefone (67) 3032.4209

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• cópia do último holerite e do RG

WWW.SINTRAMETAL.COM.BR

PASSATEMPO

facebook.com/STIMMMDER sintrametal2014@gmail.com


