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Editorial

Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato

Estamos começando 
mais um ano e já temos 
pela frente a discussão 
na nossa próxima data 
base, que acontece em 
abril. Assim, desde já, es-
tamos mobilizados para 
garantir um aumento real 
de salário. Embora os 
índices oficiais apontem 
para uma inflação em 
torno de 5,30%, é quase 
impossível acreditar que 
os preços estão acompa-
nhando esses números. 

Preços para cima. Salários para baixo
A verdade é que a realida-
de  dos supermercados, da 
farmácias, padarias e etc 
empurram os preços para 
cima e, conseqüentemen-
te, nossos salários para 
baixo.

A verdade é que nos-
so poder de compra está 
cada vez mais compro-
metido, sentimos isso na 
pele, tendo que sempre 
dar mais um aperto no 
cinto. Claro, que mexer no 
bolso do patrão não é ta-

refa fácil. Mas já aprende-
mos a lição histórica que a 
mobilização dos trabalha-
dores tem o poder de mu-
dar esse jogo. Assim va-
mos para essa data base 
imbuídos do espírito da 
conquista. Conquista de 
melhores salários, de mais 
qualidade de vida.

Que venha então nossa 
data base, estamos pron-
tos para lutar por aumento 
real e por melhores condi-
ções de trabalho sempre.

Dia 28 de Fevereiro
Hora: as 17h30 
Local: sede do Sindicato

Entre os dias 10 a 21 de março e de 14 a 29 
de abril o sr. Nilson estará no Sindicato sem-
pre das 16 as 17h30 para o preenchimento 
dos formulários de imposto de renda.

AssembléiA 
extrAordináriA

Sócios e não sócios 
estão convocados para 
participar e aprovar a 

pauta de reivindicação do 
nosso dissídio salarial.

VENHA PARTICIPAR!

imposto 
de rendA

PREÇOS ESPECIAIS 
PARA ASSOCIADOS

A nova parceria firmada pelo sindicato com 
as Faculdades Anchieta vai proporcionar um 
desconto de 15% para todos os cursos de gra-
duação e de 10% para os de pós. As condições 
valem para todas as unidades de Jundiaí, Várzea 
Paulista e Cajamar.

sindicAto firmA 
pArceriA com AnchietA
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CONVÊNIOS
Idiomas
YES - Inglês e Espanhol
- Descontos especiais - Contato - 4807-0220

Atividade Física - Dança
Shangri-la - 
- Descontos especiais - Contato - 9 9820-4012

Dentista
Dra. Magali 

- Preços especiais para associados e dependen-
tes - Agendar horário às quintas-feiras, das 8 às 
10h30 e das 13 às 17h30 

(*)É necessário a apresentação da carteirinha de sócio para obter os benefícios

*
Aproveitem nossos

A Colônia de Férias dos ceramistas em Praia Grande 
está novinha em folha. As reservas já podem ser feitas. 
Quem for passar uns dias por lá vai encontrar um lugar 
confortável, perto da praia e com todo o conforto. Ideal 
para esse verão.

As reservas devem ser feitas com dois meses 
de antecedência, no sindicato com a Marli. Abaixo 
os valores:

Diária de sócio -         65,00
Diária de convidado -   90,00
Crianças de 5 a 11 anos -  Pagam 1/2
Crianças até 4 anos -   Não pagam 

colôniA de fériAs, 
AmpliAdA e mAis 

confortável.
mAteriAl escolAr 
entregA de kits 
foi um sucesso

Acreditando que a 
educação é o caminho 
mais seguro para o 
desenvolvimento dos 
trabalhadores, nosso 
sindicato tem um programa, 
há mais de 15 anos, que 
entrega material escolar 
para associados e filhos de 
associados. Esse ano não 
foi diferente, sendo que a 
entrega foi concluída em 
fevereiro.

Aproveite

A Sede de Campo dos Ceramistas é um desses lugares 
que não dá vontade de ir embora. Investimentos recentes 
de aproximadamente 1,5 milhão deixaram o lugar ainda 
mais bonito, aconchegante e pronto para receber os asso-
ciados, familiares e amigos. O salão de festas já concluído 
pode abrigar de 200 a 300 convidados acomodados com 
conforto. Servido por banheiros, sistema de iluminação e 
estacionamento, é ideal para casamentos, confraterniza-
ções e outros encontros.

O campo de futebol society também acaba de receber 
novos alambrados, com acabamento de primeira. Além 
disso todo o paisagismo, o fácil acesso e a excelente 
localização conferem a nossa sede de Campo um local 
agradável e imperdível.

Com término previsto para o próximo dia 08 de março, 
o torneio de futebol society, que está em sua 18º edição, 
segue com partidas emocionantes e muito disputadas. A 
competição já entrou na fase do mata a mata, o que só 
eleva a adrenalina dos participantes e claro, da torcida. 

sAlão é opção 
pArA festAs

torneio de fut society 
está pegAndo fogo


