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Novo Site

Com o intuito de melhor atender os
metalúrgicos de Itu e Região, o site do
Sindicato foi todo reformulado.
Desde a segunda quinzena de novembro no ar, o site oferece uma linguagem
moderna com maior interação e a melhor disponibilização das notícias do setor metalúrgico. Entre e confira.
www.metalutgicosdeitu.com.br.
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Palavra da Diretoria
Companheiros e companheiras

Chegamos ao final de mais um ano. Foram doze meses de muitas
lutas e reivindicações. Mas perante todas as adversidades que enfrentamos, vencemos!
Mostramos nossa união e mobilização. Fizemos paralisações e greves. Tentamos negociar até o último instante, mas a intransigência
patronal fez com que o silêncio das máquinas prevalecesse em muitas vezes.
Somos a força motriz. Força essa indispensável para a vida do sistema capitalista. Acima de tudo deixamos claro que com o direito
do trabalhador ninguém mexe.
Não há como negar: quando o trabalhador se une, não existe força contrária que vença a classe trabalhadora.
Quiseram brincar com nossos direitos, fomos aguerridos e não
nos intimidamos com as pressões.
Também nesse ano de 2012, destacam-se os resultados das negociações de PLR e PPR. Graças à conscientização dos trabalhadores

(as), foi possível obter excelentes acordos, que resultaram em um
grande aquecimento da economia regional.
Trabalhadores (as) metalúrgicos, em 2012 caminhamos juntos
e vencemos. Conquistamos projetos vitoriosos para classe trabalhadora em especial para o setor metalúrgico. Assim, precisamos
manter essa união para 2013.
Muitos serão os desafios que estão por vir. Temos a consciência
que nada é fácil para o trabalhador (as). Contudo, precisamos manter firmes em nossas lutas a seguinte afirmação: com direito da
classe trabalhadora ninguém mexe.
Família metalúrgica. Nosso muito obrigado pela confiança depositada no Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região durante
este ano. Juntos vamos conquistar novas vitórias com o mesmo
empenho, otimismo e muita garra.
Em 2013 a vitória nos espera. Vamos juntos enfrentar novas batalhas, conquistar e ampliar nossos direitos. A vitória nos espera.
Um santo e feliz Natal a todos e um 2013 com muita prosperidade e alegrias para todos metalúrgicos (as) de Itu e Região.

13o salário dos metalúrgicos deve injetar em
torno de R$ 42 milhões na economia regional
Valor estimado é 9% maior do que o verificado em 2011

Até o final de 2012 devem ser
injetados na economia até R$ 42
milhões em consequência do
pagamento do 13º salário dos
trabalhadores metalúrgicos que
ocupam cargos na região de Itu,
Boituva, Cabreúva e Porto Feliz,
9% a mais do que o ano passado, que representa aproximadamente R$ 3 milhões. Cerca de 17
mil trabalhadores serão beneficiados, o que deve ajudar a aquecer principalmente os setores do
comércio e prestação de servi-

ços. A estimativa é da Subseção
Dieese Metalúrgicos de Itu e Salto.
Para chegar a esses números,
foram utilizados dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(CAGED), ambos do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).
Nesse cálculo, o DIEESE não
leva em conta os autônomos e
assalariados sem carteira que,
eventualmente, recebem algum

Atendimento jurídico: final de
2012 e início de 2013
1. Sede:
a) atende em plantão das 17h00min às 19h00min até o dia 10/12/12 –
retorna no dia 14/01/13;
b) atende diariamente das 08h00min até às 12h00min até o dia
14/12/12 – retorna no dia 14/01/13.
2. Subsede de Cabreúva:
a) atende em plantão semanal das 09h00min até às 11h00min até o dia
11/12/12 – retorna no dia 15/01/13.
3. Subsede de Boituva:
b) atende em plantão semanal das 13h30min até às 15h00min até o dia
12/12/12 – retorna no dia 16/01/13.
4. Subsede de Porto Feliz:
c) atende em plantão semanal das 15h30min até às 17h00min até o dia
12/12/12 – retorna no dia 16/01/13.
5. Subsede da Cidade Nova:
d) atende em plantão semanal das 16h00min até às 18h00min até o dia
13/12/12 – retorna no dia 17/01/13.
Homologações de Contrato de Trabalho
a) Na Sede Social (Itu) e nas Subsedes de Cabreúva e Boituva, serão
efetuadas homologações (mediante pré-agendamento) até o dia
20/12/12.
b) Na Subsede de Porto Feliz, excepcionalmente, serão efetuadas homologações (mediante pré-agendamento) até o dia 14/12/12.

tipo de abono de fim de ano, nem
os valores envolvidos nesses
abonos, uma vez que esses dados são de difícil mensuração.
O salário médio da categoria, estimado pelo Dieese para
cálculo do 13º salário, é de
R$ 2.456. Com o total do
montante do 13º pago aos
metalúrgicos daria para comprar 1.401 carros zero quilômetro de 1.000 cilindradas,
ao preço médio de R$ 30 mil
por unidade, ou então 35.025

TVs de LCD de 32 polegadas
(aproximadamente R$ 1.200
a unidade).
Desta forma, o trabalhador
tende a gastar essa renda na
economia local, comprando
bens de consumo para a família, como eletroeletrônicos
e materiais de construção, ou
quitando dívidas, fazendo com
que a economia local aqueça e
contribuindo para o aumento
das vendas do comércio e da
produção das indústrias.

Funcionamento do Sindicato
em Dezembro
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região encerrará as atividades do ano de 2012 no dia 21 de dezembro. Entrando em recesso até o
dia 7 de Janeiro de 2013. As subsedes e o CRM seguirão o mesmo
calendário. O Camping Pantanal estará fechado nos dias 25/12/2012 e
01/01/2013, lembrando que as piscinas estarão abertas as quintas, sextas, sábados, domingos e feriados. Triagem de pele serão feitas aos
sábados, domingos e feriados.

Atendimento Odontológico
no mês de Dezembro
A Clínica S.O.S. Sorriso terá seu atendimento normal até dia 21/
12/2012, após esta data será iniciado o plantão.
No período do plantão, que corresponde do dia 24/12/2012 ao
dia 05/01/2013, todas às emergências serão agendadas no horário
comercial das 8h às 18h pelos telefones (11) 4013-4023 e (11) 40134961.
Os associados e dependentes das cidades de Boituva, Cabreúva,
Porto Feliz e os atendidos na subsede da Cidade Nova, caso necessitem do plantão de emergência, poderão ligar nos telefones acima
e agendar o atendimento na Clínica Sorriso em Itu.
Em Cabreúva haverá plantão no consultório da subsede no dia
27 de dezembro, das 13h às 18h.
A Clínica SOS Sorriso retornará o atendimento normal dia
07/01/2013.
A todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!!

Boletim informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Mat. Elétricos, Eletro-Eletrônicos, Fundidos e Afins
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imprensa@metalurgicosdeitu.com.br - Jornalista e Diagramação Tadeu Eduardo Italiani - Mtb 47.674 . Endereço da Sede: Rua Euclides da cunha
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Assinada Convenção Coletiva de Trabalho
com o Grupo 2
A Campanha Salarial com a
bancada patronal do Grupo 2
(máquinas e eletrônicos) chegou ao fim. Na tarde dia 13 de
novembro, a FEM-CUT/SP assinou a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) com o G2,
na sede da Associação Brasileira da Indústria Abinee.
Os 13 sindicatos metalúrgicos filiados acataram a orientação da Federação e aceitaram
o reajuste salarial de 8%
(5,39% de reposição da inflação calculada pelo INPC da
data-base da categoria, 1º de setembro, e mais 2,5% de aumento real) que será pago em

Manoel Neres, diretor do SMI assinando a CCT do Grupo 2.

duas vezes: 7% retroativo à database da categoria, 1º de setembro, e mais 1% em março do ano
que vem.
Segundo a CCT, os metalúrgicos receberão 8,5% de reajuste
nos pisos salariais que passarão
para: R$ 997,80 (empresas até 50
trabalhadores), R$ 1.058,47
(de51 a500) e R$ 1.166,33 (acima de 500).
Participaram da assinatura o
presidente da FEM-CUT/SP, Valmir Marques, dirigentes dos sindicatos filiados e representantes
da Abinee (Fonte: Viviane Barbosa - Portal FEM-CUT/SP - Fotos: Ana Abril-Mídia Consulte)

Grupo 8 assina aditamento à Convenção
Coletiva de Trabalho com a FEM-CUT/SP
A bancada patronal do Grupo 8 (que reúne os setores de
trefilação, laminação de metais
ferrosos; equipamentos ferroviários, rodoviários entre outros) assinou na tarde de quinta-feira, 22, o aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho
com a FEM-CUT/SP, na sede do
Sicetel, na FIESP. Assim como
no Grupo 2 (máquinas e eletrônicos) – a CCT foi assinada no
dia 13 de novembro na Abinee
- o reajuste salarial será de 8%
(5,39% de reposição da inflação calculada pelo INPC da
data-base da categoria, 1º de setembro, e mais 2,5% de aumento real) que será pago em
duas vezes: 7% retroativo à

data-base da categoria, 1º de setembro, e mais 1% em março do
ano que vem.
Segundo a Subseção do Dieese da FEM, há 36 mil metalúrgicos nas empresas do G8 na base
da Federação no Estado e a CCT
contemplará aproximadamente
15% das empresas micro e pequenas que não haviam fechado acordo com os sindicatos.
Na base da FEM-CUT/SP, o
único Sindicato que encerrou a
Campanha Salarial foi Monte
Alto, contemplando 100% da
categoria com o reajuste de 8%.
Além do Grupo 2, a Federação
também firmou CCT com a bancada da Fundição.
O presidente da FEM-CUT/SP,

Valmir Marques, (Biro Biro) salientou que a tensão nas negociações e o ambiente econômico
difícil não esmoreceram a categoria, que saiu vitoriosa. “Estamos na reta final da nossa Campanha. Estimamos que 90% da
nossa base garantiu 8% de reajuste salarial, e isso foi alcançado graças ao poder de mobilização e organização dos nossos
sindicatos”, finaliza Biro.
Também participaram da assinatura o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC,
Rafael Marques, o Secretário
Geral dos Metalúrgicos de Itu e
diretor de Comunicação da
FEM, Manoel Neres e o diretor
da Federação e do Sindicato dos

Manoel Neres assinando CCT do G8

Metalúrgicos de Cajamar, José
Carlos. (Viviane Barbosa Assessora de Imprensa e Comunicação da FEM-CUT/SP)

Campanha Natal Sem Fome ganha às ruas de Itu
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e
Região e as entidades já estão realizando
à arrecadação nas ruas da cidade de Itu.
Nos dias 10 e 11 de novembro percorreram os bairros: Cidade Nova e Novo Mundo, arrecadando vários quilos de alimentos.
Nas fábricas, desde o dia 5 de novembro, foram colocadas caixas, para que os
trabalhadores possam realizar as doações.
Estão participando da Campanha Natal
Sem Fome 2012 as seguintes entidades:
Comunidade Totus Tuus (o Sopão), Creche “Lar André Luis” de Itu, Conselho Vi-

Equipe de arrecadação

centino Nossa Senhora da Candelária, Asilo de Mendicidade Nossa Senhora da Candelária de Itu, Pastoral de Rua “Cristo é
Amor” do bairro Cidade Nova, CAVI (Centro de Ação Voluntário de Itu) e SABAPIRA
(Sociedade Amigos de Bairro do Pirapitingui).
Os interessados em ser voluntários poderão ligar no Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região através do telefone (11) 40221446, falar com a Érica no ramal 209 no
horário das 8h às 11h30 e das 12h30 às
17h10. Venha somar e juntos fazer a diferen-

Doação da população

ça na mesa de muitos.
A entrega das cestas para as entidades,
acontecerá no dia 14 de dezembro, às 15h
na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região.
Arrecadação
Dias: 1 e 2 de Dezembro
Bairros: Parque Industrial, Parque das Indústrias, Jardim das Rosas, Parque Jardim
das Rosas, Vila Roma Brasileira .
Dias: 8 e 12 de Dezembro
Bairros: Padre Bento, Jardim Padre Bento,
Vila Mariah, Vila Progresso.

Organização dos Alimentos

Novembro de 2012

Janeiro/Fevereiro
Há um ditado popular
que diz: “o ano só começa
após o carnaval.” Foi na
contra mão desse jargão,
que o movimento sindical
iniciou o ano de 2012. Um
grande ato foi realizado na
cidade de São Carlos, interior do Estado de São Paulo, para iniciar à campanha
nacional contra a importação e em defesa do emprego.
A mobilização reuniu várias lideranças sindicais e
mais de 5 mil companheiros (as) que tomaram conta do centro de São Carlos.
Itu esteve presente ao ato
com diretores e assessores
engrossando o coro pela
defesa do emprego.
Ainda nos meses de Janeiro e Fevereiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de
Itu e Região divulga o balanço da Campanha Natal
Sem Fome 2011. Após um
trabalho de arrecadação nas
ruas de Itu, mais de 25 mil
quilos de alimentos foram
arrecadados e distribuídos
para as entidades. Em Cabreúva, a Campanha arrecadou mais de dois mil quilos de alimentos, sendo
destinado para as entidades participantes.
Na cidade de Cabreúva,
acontece a mudança de endereço da subsede e com
isso o consultório odontológico é montado em uma
sala mais espaçosa, oferecendo maior comodidade
aos pacientes.
No dia 26 de fevereiro,
teve início o VI Festival de
Futebol de Campo dos Metalúrgicos de Itu e Região.
Março
Cumprindo um compromisso assumido em campanha, o Deputado Federal
Vicentinho retorna a base
dos Metalúrgicos de Itu e
Região, para agradecer a
votação recebida na eleição
de outubro de 2010. Vicentinho cumpriu uma extensa agenda, percorrendo várias portas de fábricas e
conversando com trabalhadores (as).
A FEM – CUT/SP (Federação Estadual dos Metalúrgicos Filiados a CUT)
celebra 20 anos de fundação. Vários eventos foram
realizados para comemorar
a data. Dentre eles, um seminário realizado na sede
do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba.
O CRM (Centro Recreativo dos Metalúrgicos) recebe melhorias para receber
melhor os associados (as)

Metalúrgicos d

Retrospec
Ato em São Carlos

Subsede em Cabreúva

Dorival com lideranças sindicais da CUT

Companheiros no Ato Grito de Alerta

Festa do 1º de Maio de 2012

e dependentes.
No boletim do mês de
março, o Sindicato realiza
uma homenagem às mulheres, pelo Dia Internacional
das Mulheres e já anuncia
os preparativos para a festa do 1º de Maio – Dia do
Trabalho.
No esporte, tem início o
XV Campeonato de Futsal
dos Metalúrgicos de Itu e
Região.
Abril
A Campanha Nacional
contra a Importação e em
Defesa do Emprego cresce
cada vez mais e no início do
mês de abril, um ato reúne
mais de 90 mil trabalhadores na Assembleia Legislativa d o E s t a d o d e S ã o
Pa u l o . E r a o G r i t o d e
Alerta da classe trabalhadora. Nossa base participou do ato com aproximadamente 700 com-

panheiros (as). O evento
reuniu lideranças da
CUT e de todo movimento sindical.
No dia 9 de abril o Sindicato dos Metalúrgicos
de Itu e Região completou
62 anos de atividades.
Como forma de comemorar a data, anuncia aos
associados e dependentes, a criação da subsede
no bairro Cidade Nova.
Os diretores dos Metalúrgicos de Itu e Região
participam da 1º Conferência Estadual de Saúde da FEM/CUT-SP.
A equipe UFC Mabe é
a campeã do VI Festival
de Campo dos Metalúrgicos, após vencer a disputada f i n a l contra a
equipe Siadrex, o jogo
aconteceu na manhã do
Domingo de Páscoa.
No boletim de Abril, é
publicada a ficha de ins-

Reeleição do companheiro Adi na CUT/SP

crição e os critérios para
a Festa do dia 1º de Maio
– Dia do Trabalho.
Maio
Mais de 2 mil associados e dependentes participam da Festa do 1º de
maio – Dia do trabalho,
realizada no CRM. Durante todo o dia 1º de
Maio, várias atrações e
atividades foram oferecidas à família metalúrgica de Itu e região. Apesar das atividades da festa, a direção do Sindicato não deixou de enfatizar o Grito de Alerta, em
defesa do emprego.
O Sindicato inaugura a
subsede no bairro Cidade Nova, atendendo a
uma antiga reivindicação
dos associados (as) que
residem na região. Com
um amplo atendimento
odontológico e instala-

ções modernas, a subsede atendeu a uma grande demanda. No ato de
inauguração, além da diretoria dos Metalúrgicos de
Itu e Região, estiveram presentes também diretores
da FEM-CUT/SP e o presidente da CNM/CUT
(Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT),
o então vice prefeito de
Salto Juvenil Cirelli, hoje
prefeito eleito e o Deputado Estadual Hamilton Pereira.
Junho
No mês de Julho, as atenções começam a se voltar
para a Campanha Salarial
2012. Logo na primeira
quinzena do mês, os Metalúrgicos do Estado de
São Paulo se reúnem em
uma plenária na sede da
FEM-CUT/SP e definem
o eixo da Campanha e o

e Itu e Região
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ctiva 2012
Congresso da FEM em Sorocaba

Inauguração da Subsede da Cidade Nova

Plenária para Campanha Salarial 2012

ato para a entrega da Pauta.
O companheiro Adi
dos Santos é reeleito
presidente da CUT São
Paulo, após a realização
do 13º Congresso da
CUT/SP.
A empresa MASP encerra as atividades e declara que não terá condições de realizar os pagamentos. As trabalhadoras e trabalhadores recorrem ao Sindicato,
que por sua vez bate as
portas da justiça para
garantir os direitos trabalhistas de todos.
Julho
Um grande ato na Avenida Paulista, em frente
à sede da FIESP em São
Paulo marca o início da
Campanha Salarial 2012.
Ao final do ato, os presidentes dos Sindicatos

M etalúrgicos filiados a
FEM-CUT/SP realizaram a
entrega da pauta à bancada patronal. Começava
naquele momento uma
luta para a conquista do
Aumento Real + a Reposição do INPC.
Seguindo a luta, os companheiros (as) da Emicol
rejeitam a proposta de
PPR e as negociações retomam. O resultado dessa mobilização foi à conquista de um valor justo
e condizente com a realidade.
A equipe Amigos da
Hydro se torna campeã do
XV Campeonato de Futsal
dos Metalúrgicos de Itu e
Região após vencer o jogo
final contra a equipe Unimetal. O terceiro lugar ficou
com a equipe Siadrex.
Agosto
Mais de trinta dias da entrega da pauta se passaram

Dep. Federal Vicentinho agradecendo os votos

Consultório odontológico e sala de atendimento juridíco

Entrega da pauta da Campanha Salarial 2012

e nenhuma reunião foi marcada. Os metalúrgicos desencadeiam uma mobilização nas portas das fábricas,
pedindo a elaboração de
uma agenda de negociação.
Fica clara a intenção de banalizar e precarizar os direitos dos trabalhadores.
Depois da ameaça de greve, a bancada patronal marcam as primeiras reuniões.
A direção do Sindicato faz
um balanço dos atendimentos odontológicos da Clínica Sorriso e pede a colaboração dos associados (as) e
dependentes para a otimização do atendimento na Clínica Sorriso e nos consultórios das subsedes.
Tem início o XI Campeonato de Futebol Society dos
Metalúrgicos de Itu e Região. Trinta e seis equipes
iniciaram a disputa pelo título.
No cenário nacional, após

o 11º Congresso Nacional
da CUT, o companheiro
Wagner Freitas é eleito presidente da CUT Nacional.
Setembro
O mês de Setembro foi
tenso. Muitas reuniões, negociações e pouco avanço
na Campanha Salarial. A
classe patronal se mostra irredutível e não concorda em
dar Aumento Real + a Reposição do INPC.
O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu e Região inicia
uma série de paralisações
nas empresas da base. Trabalhadores (as) se tornam
cada vez mais conscientes
dos seus direitos. Unem-se,
mobilizam-se e vão buscar
Aumento Real + Reposição
do INPC, resultando em um
reajuste salarial de 8%.
Com a chegada da empresa Lenovo em Itu, há a busca
por mão de obra qualificada.

A sede social do Sindicato
em Itu acolhe os trabalhadores (as) para participarem do
processo seletivo, promovido por uma empresa contratada pela Lenovo.
Após a elaboração de uma
pauta de reivindicações, os
companheiros (as) da Nissin reprovam a proposta patronal. Mais as negociações
acontecem e trabalhadores
(as) e empresa chegam a um
acordo. Mais uma conquista marcada com união e mobilização.
Em Boituva a final do
campeonato de Futsal é marcada por muitos gols. A
equipe Ethos vence a equipe Unimetal e se sagra campeã. A Unimetal fica com o
vice campeonato e a equipe
Polisport com o 3º lugar.
Outubro
Com um intenso trabalho
da direção dos Metalúrgicos
de Itu e Região, tendo ao lado
os companheiro (as), mais de
80% trabalhadores(as) da
base recebem 8% de reajuste salarial.
Foram madrugadas, muitas reuniões, paralisações e
discussões acaloradas. Mas
o resultado foi vitorioso e
compensador.
Entidades e a direção do
Sindicato iniciam o planejamento da 18º Campanha
Natal Sem Fome 2012.
A diretoria do Sindicato
firma convênio com uma
nova rede de Colônia de Férias, a SISNATURCARD.
Ampliando o leque de opções para os metalúrgicos
passarem momentos de lazer e descontração junto a
sua família.
Chega ao fim o maior campeonato de Futebol Society
realizado pelo Sindicato.
Após quatro meses de disputas com 36 equipes participantes, o XI Campeonato de Futebol Society tem
um final disputadíssima
entre as equipes Karosso
FC e Audax Dega 3º Tempo.
Os jogadores da equipe
Karosso FC vencem e levam
o título de bicampeões. A
equipe Audax Dega 3º Tempo fica com o vice campeonato e a equipe Amigos da
Hydro com o terceiro lugar.
Novembro
A 18º Campanha Natal
Sem Fome ganha as ruas de
Itu. O Sindicato junto com
as entidades iniciam a arrecadação de alimentos. Os
companheiros (as) das fábricas também colaboram,
depositando em caixas deixadas nas empresas.
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Festa do 1º de Maio 2012

Paralisação na Merssen

Festa do 1º de Maio 2012
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Destaques do Esporte 2012
VI Campeonato
de Futebol de
Campo dos
Metalúrgicos
de Itu e Região

Equipe UFC Mabe - Campeã

Equipe Siadrex - Vice Campeã

Equipe Amigos da Hydro - Campeã

Equipe Unimetal - Vice Campeã

Equipe Ethos - Campeã

Equipe Unimetal - Vice Campeã

Equipe Karosso FC - Campeã

Equipe Audax Dega 3º Tempo - Vice Campeã

XV Campeonato
de Futsal dos
Metalúrgicos de
Itu e Região

VIII Campeonato
de Futsal dos
Metalúrgicos de
Boituva

XI Campeonato
de Futebol
Society dos
Metalúrgicos de
Itu e Região

Resumo do Esporte
VI Campeonato de Futebol de Campo dos Metalúrgicos de Itu e
Região
Campeão: equipe UFC Mabe
Vice Campeão: equipe Siadrex
Troféu Artilheiro: Willian Francisco – equipe UFC Mabe.
XV Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de Itu e Região
Campeão: equipe Amigos da Hydro
Vice Campeão: equipe Unimetal
Terceiro Lugar: equipe Siadrex A
Troféu Disciplina: Gabriel Lucas Pereira – equipe Siadrex A
Troféu Artilheiro: Gustavo Stopa Silva
Troféu Defesa Menos Vazada: Goleiro Júlio César G.B. Souza – equipe
Siadrex A
VIII Campeonato de Futsal dos Metalúrgicos de Boituva
Campeão: equipe Ethos Boituva
Vice Campeão: equipe Unimetal Itu

Terceiro lugar: Polisport Boituva
Troféu Disciplina: Ethos Boituva
Troféu Artilheiro: Fábio de Souza Silva equipe Knnuur/Emerson
Troféu Defesa Menos Vazada: Jorge Gomes de Oliveira Neto
XI Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos de Itu e Região
Campeão: equipe Karosso FC
Vice Campeão: equipe Audax Dega 3º Tempo
Terceiro lugar: equipe Amigos da Hydro
Troféu Disciplina: equipe Audax Dega 3º Tempo
Troféu Artilheiro: Mário César de Machado - equipe Audax Dega 3º
Tempo
Troféu Defesa Menos Vazada: Goleiro - Luciano Pereira de Jesus – equipe Amigos da Hydro
IV Campeonato de Futebol Society Master dos Metalúrgicos de Itu e
Região
Em andamento. Final dia 2 de dezembro.
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Karosso FC é bicampeão do X Campeonato de
Futebol Society dos Metalúrgicos de Itu e Região
No último dia 28 de outubro,
o campo de Futebol Society do
CRM (Centro Recreativo dos
Metalúrgicos) foi palco de grandes disputas.
Os jogos tiveram início às
9h15 com a disputa de 3º e 4º
lugar entre as equipes Manchester e Amigos da Hydro, onde a

Hydro ficou com o 3º lugar após
vencer a equipe Manchester por
4 gols a 3.
O jogo da final teve início às
10h com um jogo super disputado entre as equipes Karosso FC
e Audax Dega 3º Tempo. Com
muitos lances e gols, o time Karosso FC levou o bicampeonato

Equipe Karosso FC - Bicampeã

após vencer a partida por 6 a 4.
A classificação geral do campeonato ficou da seguinte forma:
Karosso FC – equipe bicampeã
Audax Dega 3º Tempo – equipe vice campeã
Amigos da Hydro – 3º lugar
Troféu Disciplina – equipe Audax Dega 3º Tempo

Troféu Artilheiro – Mário César de Machado (equipe Audax
Dega 3º Tempo)
Defesa menos vazada – equipe
Amigos da Hydro
Ao todo participaram 32 equipes, que disputaram o campeonato em três campos e oito finais
de semana.

Equipe Audax Dega 3º Tempo - Vice campeã

Festival de
Futebol de
Campo dos
Metalúrgicos

Troféu Defesa Menos Vazada

Atenção!
No mês de fevereiro de
2013, o Sindicato iniciará
o recadastramento dos
associados e associadas.
Assim, pedimos a todos os
companheiros (as), que
fiquem atentos aos próximos boletins informativos.
Neles constarão instruções
de como proceder para o
recadastramento.
A diretoria do Sindicato
conta com a colaboração
de todos, pois após o período de recadastramento a
ser divulgado, os não
recadastrados não
conseguirão utilizar os
benefícios do Sindicato.

Troféu Disciplina - Audax

Piscinas do
Camping
Pantanal
As piscinas do Camping
Pantanal funcionam: de
quinta-feira, sexta-feira,
sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h (horário
de verão).
Triagens de pele são realizadas aos sábados, domingos e feriados, das 10h às
15h e o valor é de R$ 8,00.
No dia 25 de Dezembro
(Natal) e no dia 1 de Janeiro (Ano Novo) o Camping
estará fechado.

Troféu Artilheiro - Audax

No período de 14 de janeiro a 15 de fevereiro de
2013, estarão abertas as
inscrições para o VII Festival de Campo dos Metalúrgicos de Itu e Região. Convidamos todos os atletas a
formarem suas equipes e
participar deste festival.
O Congresso Técnico
será no dia 23 de fevereiro, às 9h, na sede do Sindicato em Itu, localizada na
Rua Euclides da Cunha,
127 – Centro. Participem!

