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Definitivamente 2014 
entrará para a história 
como um dos anos mais 
difíceis vividos pelos bra-
sileiros. Carnaval tardio, 
aconteceu em março, com 
retomada comprometida 
pela Copa do Mundo, que 
aconteceu entre junho e 
julho e que ao final passou 
a bola para o cenário das 
eleições. Resultado – eco-
nomia em frangalhos, em-
presas demitindo e os tra-
balhadores endividados. 
Daqui a pouco estaremos 
nos preparando para o fim 

A nossa vez também chega
de ano e aí o ano já acabou.

O que mais estamos 
sentindo é realmente a de-
missão em vários setores. 
Em nossa categoria não foi 
diferente. É verdade tam-
bém que muitos patrões 
aproveitam o momento ruim 
para implantar medidas que 
só interessam a eles, sem 
dizer a prática de tentar ti-
rar avanços que foram con-
quistados a duras penas em 
nossa longa história de rei-
vindicações.

Mas o nosso sindicato 
está atento. Sabemos bem o 

que se passa nas empresas 
e estamos acompanhan-
do as manobras realizadas 
para reduzir o poder de ga-
nho da nossa categoria. Mas 
a economia, todos sabemos, 
anda em círculos. Uma hora 
estamos lá embaixo a ou-
tra lá em cima. Por isso eu 
sempre digo, a nossa vez 
também chega. E a gente 
vai lembrar tudo o que está 
acontecendo agora para po-
der também cobrar a nossa 
parte. A luta, companheiro, 
continua e vamos enfrentar 
juntos mais essa.

ElEiçõEs - 
prEcisamos 

ElEgEr gEntE 
da nossa tErra

com a chEgada 
da primavEra, as 
piscinas rEabrEm

As piscinas da nossa sede de Campo voltam a funcio-
nar a partir do dia 11 de outubro. Para poder aproveitar 
mais esse benefício deve-se estar com o exame médico 
em dia. 

A partir do dia 04 de outubro, a AME realizará os exa-
mes médicos para piscina aos sábados, das 10 às 13 
horas (exceto feriados). Durante a semana, os horários 
continuam os mesmos, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas, com chamada a cada 20 minutos.

Endereço: Rua Dr. Sócrates Fernandes de Oliveira nº 
265 – Chácara Urbana – Jundiai – SP. Durante a semana, 
também na Rua Barão de Jundiaí, 403, Centro, das 14 
às 16 horas.

Mais informações: 4596-4421 ou 3379-8922

As eleições acontecem no próximo dia 5 de outu-
bro. Nessa época, e em nenhuma outra, muita gente 
de fora da cidade vem atrás dos nossos votos. Mas, 
é preciso lembrar que as demandas da cidade são 
conquistadas com aqueles que realmente conhecem a 
cidade. Por isso vamos pensar bem quais candidatos 
a deputados estadual e federal merecem o nosso voto. 
Os trabalhadores precisam estar bem representados 
para podermos avançar na luta.
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vEnha sE 
divErtir Em 

nossa quadra dE 
sociEty

colônia dE 
férias - pronta 

pra divErsão

futEbol  sociEty 
já comEçou

O sindicato está colocando para locação a quadra de 
mini-campo society. Veja os valores

 (colocar foto da edição passada)

A colônia de férias dos ceramistas, com localização 
privilegiada em Praia Grande, passou recentemente 
por uma reforma e está novinha em folha. Com diária 
completa e estacionamento o local ideal para você viver 
bons momentos.

As reservas devem ser feitas com dois meses de 
antecedência. Associados pagam a diária R$ 70,00. Não 
sócios – R$ 97,00.

Desde o último dia 20 várias equipes de futebol estão 
na peleja para disputar o 19º Torneio de Futebol Society 
dos Ceramistas. As partidas acontecem sempre aos sába-
dos a partir das 14 horas. Traga a família e venha torcer.

1 hora –   R$ 120,00

1,5 hora –   R$ 180,00

2 horas –   R$ 240,00


