
Julho de 2014 - nº 86

Editorial

Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato

O Brasil sedia aquele 
que é considerado o maior 
evento esportivo do pla-
neta – a Copa do Mundo. 
O clima, apesar de alguns 
protestos isolados, é de 
muita festa, comemoração 
e principalmente, confra-
ternização entre os muitos 
povos que aqui estão para 
acompanhar as partidas. 
Bom para relaxar, curtir com 
os amigos e torcer pela Se-
leção. É, acima de tudo, um 
momento de festa.

Passada a Copa, porém, 

Depois da Copa, eleições.
cada brasileiro com mais de 
16 anos terá um compromisso 
muito mais sério – as eleições, 
que irão apontar o novo pre-
sidente da República, gover-
nadores, deputados e sena-
dores. Também é motivo para 
comemorar, mas diferente da 
Copa, mais do que torcer, te-
mos é que avaliar bem quem 
vai merecer o nosso voto.

Sempre tenho defendido 
que trabalhador deve votar 
em trabalhador. Precisamos 
de pessoas que conheçam 
nossas demandas e que este-

jam dispostas a lutar por elas, 
a conquistar antigas reivindi-
cações da classe trabalha-
dora e não deixar que outras 
sejam retiradas de nós.

Assim, passada a festa do 
Mundial é muito importante a 
gente levar a sério esse com-
promisso com a cidadania, 
com o País.

Vamos todos entrar em 
campo por um Brasil ainda 
melhor e isso se faz com a 
eleição de pessoas realmente 
compromissadas com o inte-
resse dos trabalhadores.

Festa dos ceramistas 
Foi um sucesso!

Páginas 2 e 3



Festa marca 
dia do ceramista. 
Público aProvou.

A presença do José Calixto Ramos, presidente da CNTI, do presidente 
da Câmara Municipal, Gerson Sartori, além de muitas outras autoridades, 
mostrou a força do evento.



Muita música, comida boa e a 
presença do público de todas as 
gerações – a festa dos Ceramistas 
fica cada vez melhor.
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Depois de quase dois anos de muitos investimentos, 
a Colônia de Férias dos Ceramistas, localizada numa 
área privilegiada de Praia Grande, está pronta, novinha 
em folha. As reservas para a próxima temporada (que 
abre a partir de Setembro) podem ser feitas a partir de 
julho. Então aproveite e venha com a família curtir bons 
momentos na praia.

O Clube de Campo dos Ceramistas é um espaço 
privilegiado para quem procura uma opção de lazer 
para toda a família. Campos de futebol, quadras, área 
verde, piscinas, churrasqueira, salão de festas e muitas 
outras atrações. Tudo isso à disposição dos nossos 
associados. Aproveitem.

Nos dias 2 e 3 de junho aconteceu o Encontro Re-
gional sobre Política de Estado, onde foi analisada a 
perspectiva de atuação dos poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário neste ano eleitoral. “É fundamental 
ter as informações certas para poder atuar em defesa 
dos trabalhadores”, explicou o presidente Toninho, que 
participou do encontro juntamente com os diretores 
Ilson, Claudecir, Cláudio e Manoel.

colônia de Férias 
está Pronta. Pode 

aProveitar

clube de camPo - 
lindo e à disPosição 
Para os associados

encontro reúne 
lideranças sindicais

ainda rePercutindo
O fim do campeonato ainda está repercutindo, 

relembre o campeão e o vice. E fique atendo para os 
próximos eventos esportivos que acontecem na nossa 
sede de Campo.


