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Metal Cast é a campeã do 1º Torneio
Metalúrgico de Futebol de Campo
A equipe da Metal Cast foi a grande
campeã do 1º Torneio
Metalúrgico de Futebol
de Campo de Pindamonhangaba. A equipe
levou o título após vencer, nos pênaltis, a Confab Equipamentos.
O torneio ocorreu no
dia 1º de Maio, como
comemoração do Sindicato pelo Dia do Trabalho.
Sorteio de brindes e
diversão para crianças
também agitou a comemoração do dia.
Págs. 2, 3 e 4

Inscrições
abertas

Equipe da Metal Cast, pouco antes do primeiro jogo, contra a Faurecia; equipe também jogou com
a Bundy, Incomisa e a ﬁnal com a Confab Equipamentos, que levou o troféu de segundo lugar

FarmaSind já está de portas
abertas para o trabalhador

Pág. 4

Programa

Momento
Metalúrgico
Todo

Sábado

Das 8h às 8h30

Na rádio

Princesa FM

107,1

Já está em funcionamento a FarmaSind, a
Farmácia do Trabalhador. A inauguração foi
realizada no dia 30 de
abril, como parte das
comemorações
pelo
Dia do Trabalho.
Pág. 4

Farmácia ﬁca localizada na Rua Euclides de Figueiredo, nº 36, Alto do Cardoso; atrás da Rodoviária
e ao lado da Delegacia; para ter desconto, basta apresentar carteirinha de sócio do sindicato
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Metal Cast é a campeã do 1º Tornei

Quero dar os parabéns a todos os metalúrgicos de Pindamonhangaba pelo dia 1º
de Maio, Dia do Trabalhador.
Esse ano pudemos
fazer um evento em comemoração a data e foi
um sucesso. O envolvimento dos trabalhadores e de suas famílias
foi algo que nos surpreendeu.
Parabéns à equipe
da Metal Cast e a todos
que participaram. O importante é a confraternização.
A inauguração da
farmácia também é
um marco não só do
1º de Maio, mas dessa
direção, porque é algo
que vai ajudar e muito
a classe trabalhadora
como um todo.
É um sonho nosso
que está se realizando.
Antonio Romeu Martins
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A equipe da Metal Cast foi a grande
campeã do 1º Torneio
Metalúrgico de Futebol
de Campo de Pindamonhangaba. A equipe
levou o título após vencer, nos pênaltis, a Confab Equipamentos.
O torneio ocorreu
nesse domingo, dia 1º
de Maio, como comemoração do Sindicato
dos Metalúrgicos pelo
Dia do Trabalho. A
competição teve início
às 8h30 e terminou por
volta das 18h10.
A ﬁnal começou bem
disputada, mas com
poucas chances para
ambos os lados.
No meio do primeiro
tempo, Sidnei abriu o
placar no estádio Antônio Pinheiro Júnior, o
‘Campo da Ferroviária’.
Com a vantagem,
a Metal Cast passou a
administrar o resultado
e o primeiro tempo terminou em 1 a 0.
Na segunda etapa, o
jogo continuou truncado no meio de campo e
com algumas chances
para os dois lados.
Quando já caminhava para o ﬁm do jogo,
Júlio César acabou marcando contra e deixou
tudo igual no placar.

Luis Claudio Antunes / PortalR3

Palavra do Presidente

Já no começo da noite e no meio da chuva, equipe da Metal Cast faz a
festa com a taça da vitória da primeira edição do torneio metalúrgico

Com o empate em 1
a 1, a partida foi para os
pênaltis. Três cobranças
para cada lado.
Na série, terminou
empatado em 2 a 2.
Na cobrança alterna-

da, a Metal Cast fez e
a Confab perdeu o seu.
Vitória para a Metal
Cast.
O diretor de Esporte
e Lazer do Sindicato,
Célio da Silva, o Celi-

nho, parabenizou todos os participantes.
“Ocorreu tudo bem.
Foi uma disputa saudável. Com certeza,
iremos ampliar este
trabalho”, disse.

Confab Moreira leva o 2º lugar

A Confab Equipamentos também recebeu troféu
do Sindicato, pelo 2° lugar; ao lado o técnico da
equipe, Luiz Maratini, recebe a taça

Parceiros

Um obrigado especial aos nossos parceiros,
fundamentais para a realização deste evento.

Um abraço ao
presidente da Liga,
João Rodrigues, e
ao coordenador de
práticas esportivas
da Sejelp, Henrique
Carvalho

Liga
Pindamonhangabense
Municipal de Futebol

A criançada também teve seu espaço garantido
no 1º de Maio; pula-pula, brinquedos inﬂáveis,
piscina de bolinhas, algodão-doce e pipoca
agitaram a molecada; teve família que ﬁcou o
domingo inteiro no Campo da Ferroviária
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io Metalúrgico de Futebol de Campo
Premiações

Resultados dos jogos
Jogo 1 – Metal Cast 1 x 0 Faurecia
Jogo 2 – Gerdau 2 x 1 Sindicato
Jogo 3 – Incomisa 4 x 0 Confab Tubos
Jogo 4 – Confab Equp 2 x 0 Elfer
Jogo 5 – Bundy 0 x 1 Metal Cast
Jogo 6 – Gerdau 4 x 0 Socotherm
Jogo 7 – MetalCast 1 x 1 Incomisa – (Metal
Cast venceu nos pênaltis)
Jogo 8 – Gerdau 0 x 1 Confab Equipamentos
Jogo 9 – Metal Cast 1 x 1 Confab Equipamentos (Metal Cast venceu nos pênaltis)

Equipe do Sindicato
Luis Claudio Antunes / PortalR3

Presença do público
surpreendeu direção
do sindicato

Cristiano Silva, da Metal
Cast, foi um dos artilheiros com três gols

Equipe da Bundy

Elton Brasil, da Confab
Equip., foi um dos artilheiros com três gols
Mesmo quem não jogou compareceu no
Campo da Ferroviária para palpitar; e muita
gente ainda levou brinde pra casa, veja
relação dos sorteados na página 4

Equipe da Confab Tubos
Luis Claudio Antunes / PortalR3

Equipe da Gerdau

Equipe da Incomisa

Equipe da Elfer

Equipe da Faurecia

O goleiro Joeliton dos
Santos, da Confab
Equipamentos, levou o
troféu de menos vazado da competição com
apenas um gol sofrido

Vejas essas e outras
fotos e vídeos no site:
www.portalr3.com.br
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FarmaSind já está de portas
abertas para o trabalhador
Já está em funcionamento a FarmaSind, a
Farmácia do Trabalhador, criada em parceria com o Sindicato. A
inauguração foi realizada no dia 30 de abril,
como parte das comemorações pelo Dia do
Trabalho.

um preço diferenciado.
“Não é um desconto ﬁxo, varia para cada
tipo de medicamento,
mas o sócio vai ter um
desconto bem considerável. No ﬁnal do mês,
vai sentir no bolso a diferença”, explicou Bruna.
O tesoureiro do sindicato, Sérgio da Silva,

Horário de funcionamento:
De segunda a sexta, das 8h às
19h, e sábado das 8h às 13h.

Inauguração contou
com presença de
personalidades de
Pinda; acima: direção
do sindicato e equipe
da farmácia junto a
Paulo Sérgio Torino
(diretor do Senai) e
Myriam Alckmin (viceprefeita); iniciativa do
sindicato foi elogiada

ressatou a necessidade
do novo serviço do sindicato.
“Felizmente tivemos
essa oportunidade e
abraçamos com todas
as nossas forças, porque o benefício para o
trabalhador é enorme.
Fizemos muitos estudos e tudo está dando
certo”, disse.

Endereço: Rua Euclides de Figueiredo, nº 36, Alto do Cardoso; atrás
da Rodoviária e ao lado da Delegacia

Sindicato abre inscrições para
novas bolsas da Unitau
Estão abertas as
inscrições para o sorteio de novas bolsas
da Unitau em convênio com o sindicato.
As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sede
do sindicato até o
dia 26 de maio,
quinta-feira.
O sorteio será no

Sindicato sorteia
prêmios no 1º de Maio
Romeu e Celinho
parabenizam Sandra
Barbosa, que não é
metalúrgica, mas esteve
comemorando o 1º de
Maio na Ferroviária; ela
faturou uma bicicleta

Diretores do Sindicato e membros do Comitê
dos Aposentados Metalúrgicos

Segundo a farmacêutica Bruna Zanini, o
projeto já vem sendo
planejado há uma ano
e meio. Foram realizadas pesquisas de custos
e de mercado e para
garantir a viabilidade
do empreendimento e
para que os trabalhadores consigam comprar
seus medicamentos a
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dia seguinte, sextafeira, 27 de maio, às
17h.
Só pode participar quem está no
primeiro ano.
Os sorteados terão direito a 10% de
desconto em todos
os cursos, exceto
medicina e cursos à
distância.

Paulo Machado, operador
de produção da Confab
Tubos, foi um dos que
faturou uma bicicleta
do sindicato; ele e o
pequeno Miguel, de 6
anos, já estrearam o
presente

Também foram sorteados brindes doados pelas
empresas Xandão Tintas, Restaurante Gramado,
Pernambucanas, Casa do Esporte Olímpica, Casa
de Móveis Marﬁnite, O Lojão, Araújo Elétrica e
Hidráulica, Posto Comevap, Cozzi Magazine, HC
Magazine e Restaurante Art Sabor.

Inscrições abertas
para cursos da i9

Estão abertas as
inscrições para as
novas turmas da i9
Treinamento Empresarial.
Sócio do sindicato
tem 20% de desconto
nos cursos de opera-

dor de empilhadeira,
soldador, operador de
ponte rolante, injeção eletrônica, entre
outros.
As aulas são aos
sábados, das 13h às
17h. O início do curso será no dia 11 de
junho.
As inscrições devem ser feitas na
sede do sindicato.

