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Esportes

Frentistas organizam mais um campeonato

A diretoria do Sindicato dos Frentistas participou,
juntamente com outros sindicatos da categoria no Es-
tado, da primeira rodada de negociações da Campanha
Salarial 2007/08. A reunião aconteceu no dia 27 de fe-
vereiro, em Curitiba, mas não houve avanços. “Infeliz-
mente, o sindicato patronal vai discutir as nossas rei-
vindicações somente agora em março, o que significa
dizer que só teremos alguma resposta no final do mês”,
explica o presidente do sindicato, Antonio Vieira
Martins, lembrando que a mobilização continua em toda
a região.
Alerta - Você que não participou da assembléia e não
ajudou na elaboração de nossas propostas, não está preocupado com seu salário?
Ainda há tempo. Conheça o seu SINDICATO! Filie-se ou associe-se. Participe do seu dia-a-dia,
visando sempre o crescimento da categoria que, por extensão, SERÁ O SEU TAMBÉM!

O tradicional Campeonato de Futebol Suíço pro-
movido pelo Sindicato dos Frentistas já tem data
marcada. Os jogos começam no dia 15 de abril na
Sede Recreativa do Sindicato.

O prazo para inscrever as equipes vai até o dia 05
de abril, quando acontece o sorteio dos times, às 19
horas, na sede do Sindicato. O valor da inscrição é
de R$ 50 por time para as duas competições. Neste
ano, cada time poderá inscrever até 12 atletas, des-
tes, dois podem não ser da categoria, os mesmos tam-
bém não podem ser federados. A idéia de convidar
outros jogadores é reforçar as equipes e garantir o
nível da competição que reúne, em média, 90 atletas
por edição.

Segundo o presidente, a premiação também já está
definida. Para o primeiro colocado, o prêmio é de
R$ 200,00; o segundo colocado ganha R$ 100,00 e
o terceiro R$ 50,00. O primeiro e o segundo colo-
cados ganharão um porco. O sindicato também vai
distribuir troféus e medalhas para os quatro primei-
ros lugares, bem como para o goleiro menos vazado
e o artilheiro da competição.

O Campeonato acontece na sede recreativa situ-
ada na Rua da Lagoa Mangaba, 653 - Bairro Lago Azul.

Negociação salarial
estou noestou noestou noestou noestou no
aguardo.. .aguardo.. .aguardo.. .aguardo.. .aguardo.. .

. ..não me..não me..não me..não me..não me
enrole !enrole !enrole !enrole !enrole !

1º Campeonato
de Pênaltis
Buscando maior

participação nas ativi-
dades recreativas, a di-
retoria do sindicato
inova, está organizando a competição de mais uma
modalidade. Neste ano, paralelo ao 8º Campeona-
to, será realizado o 1º Campeonato de Pênaltis, sem
custo de inscrição e com premiação em troféus e
medalhas, do primeiro ao quarto colocados. O pre-
sidente do sindicato, Antonio Vieira Martins, re-
força o objetivo do campeonato que é promover o
congraçamento dos trabalhadores. “A cada edição
estamos melhorando o nível da competição e au-
mentando a participação dos associdados e de seus
familiares”, diz.

O regulameto desta modalidade “Pênaltis” está
sendo elaborado pela diretoria do sindepospetro.O
qual será apresentado e discutido no  dia 05 de abril,
durante o sorteio de times.



Sebastião Campos Lins Posto Cataratas
Sadi Pelicham Posto Ferroeste
Altamiro Romário dos Santos Posto Conesul
Antonio Darci da Cunha Posto Gran Prix
Antônio Vieira Martins Posto Brasil
Genival da Silva Posto Formula 1
Sebastião Santo Lima Posto Trevo
Eduir Kessler Posto Jato
Marcelo Henrique Bustamante Posto Gran Prix
Rosimar Francisco da Silva Posto Texas
Geandro Ribeiro de Oliveira Posto Ararajuba
Sebastião Ramos Veiga Posto Bari
Manoel Batista França Posto Gotardo

Para rir

Mulheres, para homenageá-las mais uma vez, procuramos palavras que expressassem tudo o que senti-
mos por vocês, como a outra parte da mesma espécie, mas do mesmo todo que é a humanidade. Com

eterna expressão do amor e a admiração que as mulheres sempre mereceram, Sindicato dos Frentistas as
homenageia com um texto do célebre Vitor Hugo.

HOMENAGEM

Dia Internacional da Mulher

O Homem é a mais elevada das criaturas,
a Mulher é o mais sublime dos ideais!
Deus fez para o Homem um trono, para a
Mulher, um altar. O trono exalta, o altar
santifica!
O Homem é o cérebro, a Mulher, o cora-
ção. O cérebro produz a luz; o coração,
amor. A luz fecunda; o amor ressuscita!
O Homem é o gênio, a Mulher é o anjo...
O gênio é imensurável; o anjo,
indefinível!...
A aspiração do Homem é suprema gló-
ria; a aspiração da Mulher, a virtude su-
prema... A glória traduz grandeza, a virtude traduz divin-
dade!...
O Homem tem a supremacia; a Mulher, a preferência...
A supremacia representa a força, a preferência repre-
senta o direito!...
O Homem é forte pela razão; a mulher é invencível pela
lágrima... A razão convence, a lágrima comove!...
O Homem é capaz de todos os heroísmos; a Mulher, de
todos os martírios... O heroísmo enobrece; o martírio

sublima!...
O Homem é o código; a Mulher, o evan-
gelho... O código corrige; o evangelho
aperfeiçoa!...
O Homem é o templo; a Mulher, um
sacrário... Ante o templo, nos descobri-
mos; ante o sacrário, ajoelhamo-nos!...
O Homem pensa, a Mulher sonha... Pen-
sar é ter cérebro; sonhar é ter na frente
uma auréola!...
O Homem é um oceano; a mulher, um
lago... O oceano tem a pérola que o
embeleza, o lago tem a poesia que o des-

lumbra!...
O Homem é a águia que voa; a Mulher, o rouxinol que
canta... Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a
alma!...
O Homem tem um farol: a experiência; a Mulher tem
uma estrela, a esperança... O farol guia, a esperança sal-
va!...
Enfim, o Homem está colocado onde termina a Terra; a
mulher, onde começa o Céu!... Victor Hugo
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Aniversariantes do mêsAniversariantes do mêsAniversariantes do mêsAniversariantes do mêsAniversariantes do mês
Mamãe, mamãe...
Na escola me chamaram de mafioso.
Amanhã mesmo vou resolver isso meu filho...
Bem... Mas faça tudo parecer um acidente, mamãe..
Mamãe, mamãe... Deixei as drogas...
Que maravilha, meu filho!
Sim... Mas não me lembro onde.
Mamãe, mamãe...
No colégio um menino me chamou de mariquinha...
E por que você não bate nele?
Aii, é que ele é tão lindo...
Mamãe, mamãe... Me leva no circo?
Não, filho... Se quiserem te ver, que venham aqui
em casa.


