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4 — Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região — Osasco, 14 a 18 de outubro de 2008
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que mais uma criança
quer fazer no seu dia?
“Brincar”, essa foi res-

posta rápida e direta de Letícia
Uchoa Silva, 8. Letícia foi uma
das centenas de crianças que
coloriram e animaram o
Metalclube no último domin-
go, 12, durante a Estação Cri-
ança, promovida pelo Sindica-
to para os filhos e dependen-
tes de sócios.

Durante todo o dia cerca
de mil pessoas movimentaram
o clube, que teve sua paisa-
gem modificada pelos diversos
brinquedos disponibilizados
para a garotada. “Está muito
legal porque tem muita
criatividade e brinquedos”,
avaliou Júlio Cesar da Silva,
8, que também se deliciou
com o cachorro quente, pipo-
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Sindicato na luta pelo
Trabalho Decente

MobilizaçãoMobilizaçãoMobilizaçãoMobilizaçãoMobilização

diretoria do Sindicato
marcou presença na
Jornada Mundial pelo

trabalho decente, na sexta-fei-
ra, 10. O Sindicato esteve na
passeata organizada pelas cen-
trais Força Sindical, CUT, UGT,
Nova Central, CTB e CGTB, no
centro de São Paulo, entre a
Praça Ramos de Azevedo e a
sede da Superintendência Re-
gional do Trabalho, na r.
Martins Fontes.

A Jornada foi convocada pela
CSI (Confederação Internacio-
nal de Trabalhadores) e teve seu
ponto alto na terça-feira, 7, reu-
nindo sindicatos de trabalhado-
res de mais de cem países.

Trabalho decente significa
um trabalho produtivo para ho-
mens e mulheres em condições
de liberdade, igualdade, segu-
rança e dignidade humana, de

acordo com a OIT (Organização
Internacional do Trabalho).

Para os brasileiros, isso im-
plica na redução da jornada de
trabalho para 40 horas semanais,
carteira assinada, respeito à or-
ganização sindical, contra o tra-
balho infantil e escravo, igual-
dade de direitos para as mulhe-
res e não a discriminação. “É
preciso ter ação integrada do
movimento sindical para haver
a diminuição das injustiças”,
afirmou o secretário-geral da
Força Sindical, João Carlos
Gonçalves (Juruna).

Essas foram as bandeiras de
luta das centrais na Jornada,
as quais foram apresentadas ao
secretário nacional de Rela-
ções de Trabalho, Luiz Antonio
de Medeiros, e ao superinten-
dente substituto do Trabalho,
Makoto Sato.

A

ca, algodão doce e refrigeran-
te gratuitos para as crianças,
que regaram a festa.

Os pais metalúrgicos esta-
vam a serviço de seus filhos,
netos e dependentes. “Achei

uma iniciativa ótima, maravi-
lhosa [do Sindicato]. Desde
ontem [sábado, 11], meu filho
estava ansioso”, disse Eliana
Francisco Cunha, da Weg Flex.
“Tem empresa que não faz fes-
ta para as crianças. É uma op-
ção que gente tem”, completou
Jaime Pereira da Silva, da
Engretécnica, pai de Júlio.

Os trabalhadores também
identificaram uma vantagem
a mais em atividades como
esta: o estreitamento do con-
tato entre a categoria. “É uma
maneira de as mães participa-
rem e também se aproxima-
rem mais do Sindicato”, res-
saltou Roberta Felipe, da
Elco. “Une mais a categoria,
dá para ter mais proximida-
de”, completou Luiz Carlos
Lima, da Cinpal.

Crianças e pais tiveram um dia repleto de diversão e confraternização no clube

Confira os jogos
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jogo 9 -    Arim 2 X 3 G.R.A.  Ascoval
jogo 10 - Toca – Fogo (Amsted Maxion) 3 X 9 Wap Metal
jogo 11 -  Jacaré (Cinpal) 9 X 8 Unidos F. C. (Jaraguá)
jogo 12 -  Nóis na Fita (MULTIFORJA) 9 X 3 Ganga (Adelco)
jogo 13 -  Grêmio Adelco 8 X 3 Bem Bolado (Omron)
jogo 14 -  Dana 8 X 6 Belgo (Belgo Bekaert)
jogo 15 -  1000º (AMSTED MAXION) 4 X 3 Douglas F.C. (Açotécnica)
jogo 16 -  Metalbol (SÓCIOS) 4 X 5 M.P. (Miguel Pereira)
jogo 17 -  Nylok (Nylok tecn. em fixação) 0 X 7 M.P. 2º Comando (Miguel Pereira)
jogo 18 -  Explosão (Amsted Maxion) 1 X 0 Unidos da Açotécnica

Quarta-feira 15
Horário

19h
20h

19h

20h

Campo

1
1

2

2

Equipes

jogo 19 -  INC Printer (vencedor jogo 04) X Bergson (vencedor jogo 05)
jogo 20 - Cinpal (vencedor jogo 06)  X Nóis que tá -Monteferro
(vencedor jogo 07)
jogo 21 - ADC LAO - Liceu (vencedor jogo 08) X G.R.A Ascoval
(vencedor jogo 09)
jogo 22 - Wap Metal (vencedor jogo 10) X Jacaré - Cinpal (vencedor jogo 11)

JOGOS DA SEMANA

Quinta-feira 16
Horário

19h

20h

19h

Campo

1

1

2

Equipes

jogo 23 - Nois na fita - Multiforja (vencedor jogo 12) X Grêmio Adelco
vencedor jogo 13
jogo 24 - Dana (vencedor jogo 14) X 1000º - Amsted Maxion (vencedor
jogo 15)
jogo 26 -  Metal Func - CLUBE ( vencedor jogo 01) X Explosão - Amsted
Maxion (vencedor jogo 18)

Sexta-feira 17
Horário

19h
Campo

1
Equipes

jogo 25 - M. P. - Miguel Pereira (vencedor jogo 16) X M.P. 2º Comando
(vencedor jogo 17)
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