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 Que o país está claramente desgovernado não 
é novidade para ninguém.  O poder de compra dos 
assalariados diminuiu de forma assustadora e os 
direitos trabalhistas foram destruídos. Não tem 
emprego. Os serviços públicos estão cada dia piores.

Enquanto isso, a popularidade de Lula só 
aumenta. Ele lidera as pesquisas em São Paulo e em 
todo o país. Os organismos mundiais de defesa dos 
direitos humanos denunciam a prisão de Lula e os 
maiores juristas do planeta afirmam que juízes e 
promotores brasileiros estão usando o sistema 
judiciário para fins políticos. 

Além de desgovernado, o país está dividido. A 
maioria da população considera que Lula tem direito 
de ser candidato e avalia que sua prisão é injusta, 
enquanto uma parcela bastante significativa da classe 
trabalhadora reproduz o ódio estrategicamente 
destilado pela TV Globo e outros veículos da grande 
mídia que trabalham dia e noite para jogar o povo 
contra tudo e todos que lutam por igualdade em um 

dos países mais desiguais do mundo. 
Tudo o que a Globo, políticos conservadores e 

empresários exploradores não querem é Lula de volta 
à presidência do país. Para tanto, estão destruindo 
nossa Constituição e a democracia. 

Lula Livre
      preso?ou

Seja qual for sua opinião, é preciso entender o que está por trás da 
prisão do maior líder político da América Latina

Seja qual for sua opinião, é preciso entender o que está por trás da 
prisão do maior líder político da América Latina

De acordo com pesquisas recentes, a grande maioria dos eleitores votariam em Lula, portanto, se ele não for 
candidato, o povo perderá o direito de votar em quem deseja. Além disso, Lula é o único candidato (com 
condições de vitória) que se compromete em desenvolver um governo que busque devolver os direitos sociais e 
trabalhistas e aumentar o emprego e a renda da classe trabalhadora. 

Mas afinal, o que o povo perde se Lula for impedido de concorrer às eleições?



Colônia de Férias na Praia Grande

J
á imaginou passar férias, final de semana ou 
feriado prolongado na Praia Grande, pagando 
apenas R$ 25,00 a diária? Sócios e sócias do 

Sindicato contam com este benefício incrível. E tem 
mais: dependentes também têm direito e você pode 
convidar amigos e parentes com tarifas pra lá de 
especiais. 

Precisando de dentista?

ócios/as e dependentes contam com 

Satendimento odontológico na sede do 
Sindicato. Contamos com um consultório 

moderno que oferece serviços como extração, 
raspagem, limpeza, restauração, dentadura, ponte 
móvel, dentre outros. 

Consultas médicas

édico do Trabalho e oftalmologista estão à 

Mdisposição dos sócios/as e dependentes. 

Precisa de um local para dar aquela festa?

O
 SINDICATO TEM. Disponibilizamos nossa 
quadra para que sócios/as realizem seus 
eventos comemorativos. 

Sócios e sócias pagam menos nas mensalidades de cursos superiores

O Sindicato conta com uma série de 
convênios com faculdades. Antes de 
fazer a matrícula, consulte as vantagens. 

Não perca mais tempo. Fique sócio/a! Além de proteger seus direitos, 
você contará com benefícios exclusivos. 
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Em todo o planeta, os sindicatos são os únicos 
órgãos especializados em defender os interesses 
históricos e imediatos da classe trabalhadora.  Sem 
eles, direitos trabalhistas, aposentadoria e as 
conquistas sociais jamais existiriam. 

A quem interessa a destruição do único órgão 
especializado na defesa dos trabalhadores e 
das trabalhadoras?

Você realmente conhece todos os seus direitos 
sobre a rescisão de contrato? Sabe de cada 
centavo que terá para receber? A maioria não faz a 
mínima ideia. Por esta razão, o Sindicato luta para 
que as homologações não sejam feitas na empresa 

como prevê a reforma trabalhista de 
Michel Temer (MDB). Exija 
a presença do Sindicato e 
não assine papel algum 

s e m  s e 
certificar que 
seus direitos 
estejam todos 
garantidos. 

Tem trabalhador que vê vantagem em deixar de 
contribuir com o Sindicato, mas o que ele não sabe 
é que sem a proteção da Convenção Coletiva 
(negociada pelo Sindicato com o apoio da 
categoria), direitos como  piso salarial, carga 
horária, cesta básica, dentre outros, deixarão de 
existir. 

Muitos trabalhadores(as) se orgulham em dizer que 
“nunca precisou do Sindicato”. Mas esta afirmação 
é falsa. Além de usufruir dos direitos garantidos pela 
Convenção Coletiva, o reajuste anual nos salários e 
benefícios só é possível por meio das negociações 
feitas pela entidade sindical.  Com a reforma 
trabalhista, o sindicato se tornou mais necessário 
do que nunca. 

mas ao deixar de contribuir com o Sindicato, quem ganha mesmo é o patrão. Não 
corra riscos desnecessários. Contribua com o seu sindicato e garanta seus direitos. 

SEM SINDICATO, SEM DIREITOS
Você pensa que está ganhando, 
mas está perdendo 

Você pensa que não precisa, 

mas precisa  mas não sabe!
Você pensa que sabe,

Você pensa que está ganhando,

Seja sócio(a)!
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Sindicato Unificado dos Sapateiros e Coureiros de São Paulo

FICHA DE SÓCIO
Nº de Matricula

NOME:

SEXO: MASCULINO FEMININO DATA DE NASCIMENTO ____/____/_____

EST. CIVIL:CASADO SOLTEIRO OUTROS CIDADE EM QUE NASCEU: EST.:

ENDEREÇO:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

Nº

BAIRRO: CIDADE:

CEP: FONE DE CONTATO:

A QUE CATEGORIA PERTENCE? SAPATEIROS COUREIROS MATERIAL DE SEGURANÇA

EMPRESA:

SÉRIE: RG:CARTEIRA PROFISSIONAL:

FUNÇÃO: DATA DE ADMISSÃO NA EMPRESA:

SÃO PAULO,          DE                                     DE
ASSINATURA DO NOVO SÓCIO

AUTORIZO O DESCONTO DAS MENSALIDADES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ACORDO COM A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR, BEM COMO AS DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLÉIAS

Rua Coronel Cintra 119 - Mooca - São Paulo - SP - Cep: 03105-050 - Fone: 3345 0100 - Email:  - Site: www.sindiuni.com.brsindiuni@uol.com.br

Na hora do aperto, sócios/as do Sindicato contam com crédito 
consignado (com desconto em folha de pagamento). 
Os juros são bem menores. 

Informe-se

SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES 
SAPATEIROS E COUREIROS DE SÃO PAULO
Rua Coronel Cintra, 119 
Mooca - São Paulo - SP 
Cep: 03105-050 
Telefone:  (11) 3345-0100
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