
Dentro da Campanha  de Sindi-
calização - FEM/CUT, o Sindicato
dos Metalúrgicos de Matão está
começando a sua campanha 
pela sindicalização, buscando 
novos associados junto aos 
trabalhadores da cidade. São 
inúmeros os motivos para que 
os trabalhadores nas indústrias 
metalúrgicas filiem-se ao seu 
sindicato, mesmo porque, nesses 
três anos à frente do Sindicato, a 
nova administração da entidade 
conseguiu muitas conquistas para
a categoria, nos mais variados 
níveis de atividade, desde as lutas
salariais, PLR até as atividades de 
lazer,passando claro, pela aquisição 
da área e a construção da nova 
sede própria.              .

Porque devo ser sócio?                .

O primeiro e principal motivo para
que você se torne mais um sócio
do Sindicato, é que não existe 
nenhuma lei que obrigue as 
empresas a conceder aumentos 
e benefícios aos trabalhadores. 
Desta forma, reajustes e melhores
condições de trabalho você só 
consegue através do movimento 
sindical, das lutas pela classe.
Assim, fortaleça sua categoria, 
vá ao Sindicato e Sindicalize-se!

‘‘No dia 21 de Abril deste Ano, foi entregue a nova Sede aos Trabalhadores’’

Lazer 

O lazer do trabalhador é parte primordial para o bom desempenho no
 trabalho. Sempre é preciso "refrescar a cabeça". 

A nova Diretoria também pensou nisso.
O trabalhador e sua família podem contar com uma aconchegante 
área de lazer, localizada na cidade de Borborema. A área recebeu 

amplas benfeitorias para melhor atender às famílias, e fica bem perto
 do rio, ideal para pescar e descansar. 

Você já é sindicalizado? A oportunidade chegou!
Campanha de Sindicalização de 15/10 a 25 de Novembro



Comparecendo ao Sindicato você 

verá como as coisas mudaram na

entidade durante os últimos três 

anos. Perceberá que a nova dire-

toria está modernizando a entidade

a cada dia que passa. Uma de 

suas primeiras providências foi 

identificar os carros do Sindicato,

para que fique absolutamente claro

e transparente, que esses veículos

são sempre utilizados única e 

exclusivamente em benefício dos

trabalhadores, em atividades que

estejam ligadas ao trabalho da 

entidade em prol da categoria. 

Nos dias de hoje é de fundamental

importância o conhecimento, pelo

menos básico, da informática. 

Pensando nisso, a nova adminis-

tração equipou o Laboratório de 

Informática com computadores 

modernos, e praticamente dobrou

a quantidade de vagas no curso, 

que agora atende a 34 pessoas. 

Lançou também, o Balcão de 

Empregos, que fornece para as 

empresas de Matão e região, o 

cadastro dos profissionais que 

estão desempregados. Este 

serviço visa capacitar os trabalha-

dores e recolocá-los no mercado 

de trabalho.

Transparência, Modernidade e Capacitação 



                                                   

      Ser viços      .

O Sindicato oferece uma série de

serviços aos associados, como 

convênio médico da Unimed e 

Amhma, com preços acessíveis; 

xerox de documentos pessoais; 

assistência jurídica trabalhista; par-

ceria com dentistas, psicólogos, 

fonoaudiólogos, farmácias, vídeo 

locadoras; papelaria; ótica; distribui-

dora de gás; parceria com advogado

para casos de aposentadoria; parceria

com profissional da área para declara-

ç ã o  d e  i m p o s t o  d e  r e n d a .

Todos esses serviços são oferecidos 

com desconto e qualidade, dando 

total segurança aos associados.

      

Verbas rescisórias parceladas nunca mais!
O Departamento de Homologação, em conjunto com o Departamento Jurídico do Sindicato, 
confere as rescisões e garante que todos os direitos do trabalhador sejam respeitados 
integralmente. O Departamento Jurídico do Sindicato, que também foi ampliado com a 
contratação de mais dois advogados, não mediu esforços nos processos contra as 
empresas que insistiam em desrespeitar os direitos dos trabalhadores. Desta forma, 
conseguiu reintegrar companheiros ao serviço, além de vitórias em muitos outros processos. 
Além do atendimento diário, temos também um plantão, em um dia da semana, para que 
os trabalhadores tirem suas dúvidas. Com certeza, a maior conquista da atual administração 
foi a aquisição da sede, depois de                                                                           .
muitos anos pagando aluguel.                                           .

deste ano, Dia do Metalúrgico, a sede foi
entregue com grande festa aos traba-
lhadores da categoria e seus familiares.
Agora, com uma Secretaria totalmente 
modernizada, e uma recepção confor-
tável, atende de maneira digna aos 
sócios que procuram os serviços 
do sindicato.

Ela foi completamente reformada 
pela nova diretoria, e no dia 21 de abril 
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