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Editorial

Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato

A economia anda 
mexendo com o bol-
so do trabalhador, fe-
chando empresas e 
tornando tudo mais di-
fícil.  Ainda que o mar 
não esteja pra peixe, 
tem muito tubarão se 
aproveitando dessa 
onda, onde o pobre 
fica cada vez mais po-
bre. Enquanto a gente 
aperta o cinto, o dra-
gão da inflação co-
meça a mostrar suas 
garras e a desafiar o 
governo. Resultado - a 
cada ida ao supermer-
cado sobram produtos 
nas prateleiras e falta 

Economia - o mar não tá para peixe, 
mas os tubarões continuam à solta.

dinheiro pra gente con-
seguir fechar o mês.

A gente tá torcendo 
pra que a nova equipe 
econômica da presi-
denta Dilma dê conta 
do recado, recoloque o 
País no trilho do desen-
volvimento e de quebra 
contribua para que a 
indústria volte a pulsar 
forte e a gerar empre-
gos. Por enquanto, o 
que a gente tá vendo 
é crise em cima de cri-
se. Falta de água na 
região sudeste, amea-
ça de apagão no País 
inteiro e outros des-
mandos que em nada 

contribuem para que o 
País avance.

Mas o brasileiro é 
um povo teimoso. E a 
gente não desiste nun-
ca. A esperança que 
sempre nos acompa-
nhou ao longo de vá-
rias décadas de crise 
não vai faltar agora. 
O sindicato dos Cera-
mistas vai permanecer 
brigando ao lado dos 
trabalhadores para que 
a gente sempre tenha 
um amanhã melhor. A 
gente só pede saúde e 
muita paz para todos e 
que possamos continu-
ar nessa trilha juntos.

No próximo dia 27 de fevereiro todos os com-
panheiros estão convocados para a Assembléia 
que começará a discutir o nosso acordo coletivo 
desse ano. Sócios e não sócios do sindicato es-
tão convocados para contribuir nessa luta, que 
a gente sabe, não será fácil. Por isso mesmo a 
participação de cada um é fundamental. Juntos 
somos mais fortes.

AssembléiA diA 27. 
A lutA que não tem fim,  

já tem dAtA pArA começAr.
Anote Aí

Assembléia - 27 de fevereiro
17h30, na sede do Sindicato 

(Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
213 - Centro)
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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

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:

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

A Deca Li anunciou o fim da operação da antiga Ideal 
Standard. É mais uma empresa que fecha suas portas 
em Jundiaí. Muitas outras tiveram destino semelhante, 
ora vítimas dos abalos econômicos, ora atraídas por 
melhores condições em outras regiões do país. O 
sindicato lamenta mais essa perda, certo que o nosso 
setor vem sofrendo várias baixas ao longo das déca-
das. Permaneceremos lutando para preservar nossa 
categoria e nosso orgulho.

decA li fechou. 
é o fim de umA erA.

ÓticA e relojoAriA 
distAk.

novo convênio. 
O Sindicato dos Ceramistas acaba de firmar acordo 

com a Ótica e Relojoaria Distak. Associados e depen-
dentes têm condições especiais para compras e prazos 
de pagamentos. Veja esses exemplos: 10 x sem juros 
no cartão de crédito; 10 x sem juros no cheque pré e 6 
x sem juros no financiamento próprio.

Distak - Rua Naim Miguel, 17 - Centro. Jundiaí

Como acontece todos os anos, o sindicato dos 
Ceramistas colocará à disposição dos associados o 
sr. Nilson Mozelli para o preenchimento do imposto de 
renda. Anote aí os dias e horários. 

De 9 a 20 de março e de 23 a 28 de abril, sempre 
das 15h30 às 17h30, na sede do sindicato.

imposto de rendA - 
Agende e fAçA o seu.


