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Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato

Ainda que os números insis-
tam em não mostrar, a inflação 
vem corroendo o bolso do tra-
balhador, que sente diariamente 
isso quando vai ao supermerca-
do, açougue, cuida dos filhos, 
etc. Enquanto os números do 
governo mostram que a inflação 
está até que comportada em 
seus 5,62% ao ano, a realidade 
é bem mais dolorosa.

Por tudo isso, nosso dissí-
dio salarial desse ano, que tem 
por base o INPC, foi marcado 
pelo embate. De um lado os 

Em meio a turbulência
patrões reclamando do desempe-
nho da indústria, dos impostos e 
outras lamentações. Pelo nosso 
lado, pesa o fato de que sem au-
mento real, fica dificil fechar qual-
quer acordo. 

Após muitos encontros, reu-
niões e assembleias, finalmente 
acabamos fechando o dissídio. 
Ainda que não seja tudo aquilo 
que esperávamos, ficou acima 
de algumas categorias e, tenham 
certeza, foi praticamente arran-
cada da mesa de negociações, 
conquistada graças a percepção 

que os trabalhadores estavam 
mobilizados e prontos para, se 
necessário, cruzarem os braços. 

Vamos seguir lutando e bus-
cando cada vez mais melhores 
condições para nossa categoria. 
O exemplo dos trabalhadores que 
inspiraram o 1º de Maio, numa 
luta trágica por melhores condi-
ções de trabalho, nos inspira a 
continuar mobilizados e certos 
que juntos somos mais fortes. E 
o sindicato é a nossa casa para 
permanecermos sempre atentos 
às nossas reivindicações.

Veja como ficaram os acordos
Ao fim das negociações o Sindicato conquistou reajustes que variam de 6,8 a 7,5%. Contra uma inflação de 

5,62% no período fica claro que conquistamos aumento real. Outra boa notícia foi a manutenção integral de 
todas as cláusulas sociais. Acompanhe abaixo como ficaram os índices empresa por empresa.

empresa reajuste piso
Roca e Deca

MVA, 
Ideia e detalhes, 

7,5%

7,2%

Coorstex

Multivetro

7,00% 
(para quem ganha até R$ 3.000,00)
6,7%  
(de R$ 3.001,00 a R$ 6.000,00)
R$ 420,00 
(de R$ 6001,00 a R$ 10.000,00)
Acima desse valor - 
negociação com a diretoria

6,8% R$ 1.245,61

R$ 1.280,65

R$ 1.228,72

R$ 1.251,51
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A Colônia de Férias dos Ceramistas em Praia Gran-
de, 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.

roca B é campeã

No próximo dia 28 de maio comemora-se o dia dos Ce-
ramistas. E a festa para celebrar a data está programada 
para o dia 31 de maio, das 11h30 às 17 horas num grande 
evento que será realizado em nossa sede de Campo. 
Churrasco, música e atrações para a criançada vão animar 
nossos associados e convidados.

Mas atenção: para ter acesso a festa é necessário apre-
sentar a carteirinha de sócio. Dependentes também devem 
ter o documento. Caso ainda não tenha, procure já a secre-
taria para providenciar e garantir sua presença no evento. 
Os aposentados associados também estão convidados.

dia 31 é a festa 
dos ceramistas

As piscinas da sede de Campo já estão fechadas por 
conta do inverno. A partir da entrada do verão elas serão 
reabertas e você será informado aqui pelo Recadão.

O presidente da Federação dos Ceramistas, Toninho 
Maltauro, participou junto com representantes do sindicato 
de Jundiaí e outras cidades da 8ª passeata em defesa da 
redução de jornada para 40 horas semanais, fim do fator 
previdenciário e redução da terceirização na empresas. O 
ato contou com a presença da maioria das centrais sindicais.

Quem colocou a mão na taça no nosso campeonato 
society foi a Roca B. Com um futebol ofensivo, a equipe 
teve forças para superar adversários de peso. Veja abaixo 
como ficou a classificação final.

1º COLOCADO: ROCA B
2º COLOCADO: ROCA A
3º COLOCADO: UNIÃO CLASSIFICADORA ROCA
4º COLOCADO: FUNDIÇÃO MOLDES DECA DISTRITO
TROFEU DISCIPLINA: ROCA A
ARTILHEIRO: LUCIANO F.DOS SANTOS - ROCA A
GOLEIRO MENOS VAZADO: CLEITON F. SANTOS - ROCA B

O CAMPEONATO TERMINOU NO DIA 08/03/2014

piscinas fechadas

presença na passeata


