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Editorial

Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato

O ano de 2014 que está 
acabando, já vai tarde. Es-
ses últimos 12 meses aca-
baram marcados por muitos 
eventos que tiveram como 
principal efeito desarrumar 
a economia do país. Desde 
as manifestações do ano 
anterior, passando pelo car-
naval tardio - que aconteceu 
só em março - emendado 
por toda polêmica da copa 
do mundo - vai ter copa? Os 
estádios ficarão prontos? 
Haverá segurança para os 
turistas? - e culminando 
com uma das eleições mais 

2014 – um ano para esquecer
dramáticas dos últimos tem-
pos, 2014 foi doído.

Por conta de tudo isso, 
empresas de diversos se-
tores foram paralisadas. 
Entre as cerâmicas não foi 
diferente. Mais do que isso, 
com a freada da construção 
civil, acabamos duplamente 
afetados. E quando vai mal 
para os empresários, nem é 
preciso dizer quem são os 
primeiros a sentirem o gol-
pe - os trabalhadores.

Salários achatados, avan-
ços sociais ameaçados, 
refletindo numa negocia-

ção extremamente difícil 
do dissidio coletivo. Mas, 
graças a mobilização dos 
companheiros, nós aca-
bamos sobrevivendo... e 
como brasileiros que so-
mos, temos a esperança 
que 2015 possa ser um 
ano verdadeiramente re-
novado. Claro, estamos de 
olho nos rumos da econo-
mia que dependem tam-
bém das ações que a nova 
equipe do governo federal 
deverá fazer no setor.

Vamos torcer para que 
tudo dê certo!

No ano que se finda, é tempo de repensar valores, 
ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É tempo de 
contemplar o menino que nasceu na manjedoura para 
nos fazer entender que o ser humano vale pelo que é 
e não pelo que possui.

Esperamos que seu Natal seja um dia festivo e tam-
bém de reflexão. Que você e sua família sintam ainda 
mais forte o significado da palavra amor e que raios 
de luz iluminem o caminho de vocês e transformem os 
seus corações a cada dia, fazendo com que a vida se 
transforme em momentos de felicidade.

Para o ano que se inicia, é o momento de refazer 
planos, reconsiderar equívocos e retomar o caminho 
de uma vida plena. Que possamos viver cada dia, 
hora e minuto em sua plenitude e busquemos sempre 
a renovação.

Reflexão e agradecimento

Feliz Natal e um próspero Ano Novo!



Material escolar 
não esqueça a  
cópia da Matrícula

Um dos projetos sociais de 
maior sucesso do sindicato é 
a bolsa de material escolar. 
Em 2015 a ação será repetida. 
Para garantir o benefício, fique 
atento e solicite uma cópia da 
matrícula.
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As piscinas fecham nos dias 25 de 
dezembro e 01 de janeiro.

piscinas fechadas

Apesar dos números ruins da economia do país, 
o Sindicato dos Ceramistas administrou de forma 
eficiente os recursos e conseguiu fazer de 2014 um 
ano repleto de realizações. Com muito esforço, con-
seguimos finalizar as reformas e ampliação da nossa 
colônia de férias. Além disso, a sede de campo está 
cada vez melhor e ainda realizamos diversos eventos 
sociais (como nossa festa de aniversário) e esportivos.

econoMia ruiM
não para avanços 

do sindicato

Diária completa
(incluso pernoite, café da manhã, almoço e jantar)

Associado....R$ 70,00
Não sócio ....R$ 97,00

Obs – Crianças até 4 anos não pagam e de 5 a 
11 pagam 1/2 diária

Como acontece todos os anos, o sindicato entrará 
em férias coletivas do dia 15/12 a 04/01, retornando 
no dia 5. Os diretores nas empresas continuam aten-
dendo normalmente nesse período.

O salão de festas do Sindicato dos Ceramistas pode 
ser considerado um dos mais completos da cidade 
quando o assunto é casamento, aniversário e outras 
comemorações que celebram os bons momentos da 
nossa vida. Se quiser alugá-lo, os valores são especiais 
para associados.

salão de festas
pronto para seus 

bons MoMentos

férias coletivas

colônia de férias
diversão para faMília

Com a chegada do verão é hora de pensar um pouco 
em diversão. Afinal, todos merecemos sair um pouco 
da rotina. Uma dica super bacana é levar a família 
para passear em nossa colônia de férias localizada 
em Praia Grande, cidade que recebeu uma excelente 
infra-estrutura e está uma delícia para passear. Acom-
panhe os valores:


