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REFORMA SINDICAL PROPOSTA PELO
GOVERNO FEDERAL É MAIS UM ATAQUE 

AOS DIREITOS DA CLASSE TRABALHADORA

Pois é, pessoal, por trás desse tal GAET e dessa Reforma 
Sindical, um novo ovo da serpente está sendo gestado, ou 
seja, um novo ataque venenoso contra aqueles que pro-
duzem a riqueza dessa nação e as suas en�dades de classe.

Companheiros e companheiras, o Governo 
Federal acaba de anunciar a formação do GAET 
(Grupo de Altos Estudos do Trabalho). Em tese, 

essa ação tem como obje�vo a apresentação (dentro 
de um prazo de 60 dias) de propostas que promovam 
mais mudanças na Legislação Trabalhista do nosso país, 
além daquelas que foram implantadas pela Lei 
13.467(a malfadada Reforma Trabalhista), do governo 
Temer, em novembro de 2017. Mas qual realmente é o 
significado dessa inicia�va do Palácio do Planalto?

Querer acabar com a Unicidade Sindical que permite a 
existência de apenas um sindicato por categoria por 

Sendo assim, mais do que nunca temos que estar 
unidos e mobilizados para fazer valer a nossa força con-
tra as inves�das das elites conservadoras que estão a 
serviço do capital especula�vo financeiro que não tem 
compromisso algum com a produção e o desenvolvi-
mento econômico e social do Brasil.

Querer alterar o formato das negociações cole�vas, 
certamente é mais uma tenta�va de criar dificuldades 
para que os Sindicatos consigam assegurar junto ao 
empresariado a conquista das reivindicações da cate-
goria profissional que representam.

município, região ou estado, é pulverizar a nossa organi-
zação e deixar os trabalhadores a mercê da exploração 
patronal de forma mais aguda e perniciosa.

PORTANTO, VAMOS EM FRENTE FIRMES NA LUTA 
POR NENHUM DIREITO A MENOS!

DIRETOR PRESIDENTE: MARCIO FERREIRA

VAMOS DEFENDER AS NOSSAS CONQUISTAS !!!

MARCIO FERREIRA 
 Presidente SINTRABOR Assembleia com trabalhadores da PROMETEON (Sto. André) realizada em 24/09/2019 



COLÔNIA DE FÉRIAS EM CARAGUATATUBA
CONVÊNIO ENTRE O SINTRABOR E METALÚRGICOS 
DE OSASCO GARANTE NOVA OPÇÃO DE LAZER AOS 
BORRACHEIROS E FAMILIARES NO LITORAL NORTE!

O SINDICATO SÓ É FORTE COM A SUA PARTICIPAÇÃO. FIQUE SÓCIO JÁ!

E NÃO PÁRA POR AÍ! Os sócios do nosso 
Sindicato pagam uma diária de R$ 80,00 por 
pessoa, incluso café da manhã e jantar. O almoço 
é a parte, mas custa apenas R$ 20,00 desde que 
o pagamento seja realizado no ato da reserva; 
caso o sócio opte  por efetuar o pagamento na 
Colônia o valor cobrado passa a ser de R$ 25,00.

Dessa forma, acabamos de firmar um 
grande convênio com o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Osasco para u�lização da 
Colônia de Férias localizada no município de 
Caraguatatuba, litoral norte do nosso Estado. 
A Colônia é sensacional! Tem uma área de 6 
mil m², fica a 100 metros da praia e ainda 
oferece uma infraestrutura de atendimento 
excepcional. São 66 quartos, salão de jogos, 
restaurante, piscinas, quiosques, playground, 
quadra e estacionamento (ver fotos). 

Ninguém é de ferro! Por isso, além de lutar 
em prol de melhores condições de trabalho 
para toda a categoria, o nosso Sindicato busca 
incessantemente proporcionar alterna�vas de 
lazer e entretenimento ao (a) trabalhador(a) 
borracheiro(a) e seus dependentes.

• Check-in: 18 horas / Check-out até às 16 horas;
• Crianças a par�r de 6 anos 11 meses e 29 

dias pagam o valor da diária completa;
• Acomodação até 7 pessoas, itens disponí-
veis para u�lização: camas, ven�lador de 

teto, cobertor, travesseiro e lençol. 

Para fazer a RESERVA, basta ligar na Sede
 ou Sub-sedes do SINTRABOR, localizadas 
na região onde o companheiro trabalha!
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