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Toninho Maltauro,
presidente do Sindicato

Sempre sobra
A crise econômica já 

é uma realidade. Em-
presas com dificuldades 
para desovar seus esto-
ques, consumidor com 
medo de gastar o pouco 
que resta, bancos ele-
vando juros e a inflação 
começando a mostrar 
suas garras. Seria cho-
ver no molhado dizer 
que toda essa história 
vai ter um desfecho que 
a gente já conhece – a 
conta vai sobrar para os 
mais pobres pagarem. 
Vai sobrar nas costas 
dos trabalhadores.

E os sinais já come-
çaram. A redução de 
jornada com a promessa 

de garantia do emprego 
vai aliviar os patrões, mas 
vai trazer na esteira um 
problemão para quem 
terá o corte nos salários. 
As contas, com certeza 
não irão diminuir. Aliás, 
falando em conta é de fi-
car arrepiado o valor que a 
conta da luz vem chegan-
do para a população. Um 
reajuste em cima de ou-
tro, com o agravante que 
muitos setores começam 
a repassar para os preços 
esses aumentos. Quer 
dizer, além de pagarmos 
mais caro em casa, tam-
bém estamos tendo que 
desembolsar mais na hora 
do supermercado.

E por aquilo que os 
economistas estão di-
zendo a tempestade não 
deve passar tão cedo. 
Por isso, amigo, a hora 
é de economizar, evitar 
fazer dívidas e lutar para 
se livrar daquelas que a 
gente já tem o mais rápido 
possível. O sindicato vai 
seguir lutando em defesa 
dos nossos direitos e con-
tra qualquer tentativa de 
tirar do trabalhador seus 
direitos fundamentais, 
aqueles conquistados 
a duras penas durante 
décadas de luta. Esta-
mos mais atentos do que 
nunca e sempre contem 
conosco.

Acontece no próximo mês de setembro o Seminário 
de formação sindical promovido pela Federação dos 
Ceramistas. O evento terá lugar em Praia Grande e um 
dos objetivos é qualificar as lideranças para os novos 
desafios impostos pelo mercado, relações com as ins-
tituições governamentais e outros temas importantes 
para avançarmos na luta.

A sede de Campo dos Ceramistas é um ótimo 
destino para quem procura momentos de lazer e 
diversão. Com quadras, áreas para caminhada, 
churrasqueiras e playground para garotada, o local é 
ideal para os finais de semana. As piscinas seguem 
fechadas por conta do inverno e estamos aprovei-
tando para caprichar na manutenção.

Nota de falecimeNto É com pesar que informamos a passagem do amigo Gabriel 
Oliveira Sena. Gabriel dedicou décadas da sua vida ao movimen-
to sindical e estava ocupando o Conselho Fiscal da Federação 
dos Ceramistas do Estado de São Paulo.

federação realiza semiNário 
de formação siNdical

sede de campo - aproveite 
com a família e os amigos
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Colônia de Férias,
diversão para Família

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

fique ateNto 
aos Nossos coNvêNios

ü Ótica Distak

ü Faculdades Anchieta

ü Oftalmo (Dr. Clóvis)

Entre em contato com o Sindicato e 

saiba sobre os descontos e condições 

especiais para associados.

A diretoria de Esportes está a todo vapor para 
realizar mais uma edição do tradicional campeonato 
de Futebol Society. As equipes já foram montadas e 
estão prontas para entrar em campo já a partir do mês 
de agosto. As partidas acontecem sempre aos sába-
dos, na parte da tarde, em nossa Sede de Campo.

Associado            77,00
Não Sócio     107,00
Crianças de 5 a 11 anos   Pagam 1/2 diária
Crianças até 4 anos    Não pagam 

Apesar da praia estar associada ao verão, ao sol 
e calor, também é indicada nesse clima mais frio. Um 
passeio com a família pela nossa colônia de férias pode 
ser o lugar ideal para passar alguns bons momentos 
de lazer. Para fazer reservas entre em contato com a 
secretaria e aproveite a baixa temporada.

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

em agosto a 
bola vai rolar


