
Aberta a temporaddostorneios
Companheirada! Com a abertura da Temporada 2011/20.12,seaproximam

os torneios de Futebol Sete e de Bocha! Você, trabalhador associado, está convi-
dado a participar desse momento que tem, também, o objetivo de ser uma con-
fraternização entre todos os companheiros (as)!

Nos dias 3 e 10 de dezembro é aVez do nosso tradicional
Torneio de Futebol Sete! Monte seu time e venha participar!
As inscrições devem ser feitas até o dia 1° de dezembro, da-
ta da reunião técnica, às 19h, na sede centro. A taxa de ins-
crição é de R$50,00 por time. A novidade deste ano é que a
final do torneio de futebol serásomente no turno da tarde.

Para o 1°,2° e 3° lugar e para o campeão

'1IjI da disciplina serão oferecidos troféus e me-
l dalhas, respectivamente. O atleta destaque,

o gol golaço, o goleiro menos vazado e o go-
leador receberão medalhas.

Guido Waechter
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Bocha

Mas não é só o Torneio de Futebol Sete que
promete agitar a sede campestre. O Torneio

de Bocha de Trios será realizado no mesmo
dia da fase final do torneio de futebol. A pre-

miação seráde troféu e de medalhas para 01°,

2° e 3° lugar. O melhor ponteiro e o atirador

Futebol Sete
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também recebem medalhas. As inscrições
devem ser feitas até o dia 8 de dezembro,

data da reunião técnica, às 19h, na sede cen-
tro. A taxa de inscrição é de R$20,00 por trio.

Paraque o torneio aconteça é necessário, no
mínimo, três trios inscritos.



Férias coletivas iniciam
em dezembro

Chegada do Papai Noel
Atenção, criançada! Está marcada para o dia 18

de dezembro a chegada do Papai Noel, a partir das
14h, na sede campestre do nosso Sindicato.

Além da distribuição de alguns brindes, as crian-

ças poderão se divertir corri os brinquedos da Re-
creasul, sem custo algum para os associados. Traga
seusfilhos, sobrinhos, afilhados etc.

Participe!

Fala, o associado!
o que o título trouxe? Com esse re-

sultado, com o troféu, já consegui arrecadar va-
lores para comprar meias, man-

dar fazer camisetas, montar o u-
niforme.

Organização do evento em
201 O? O pessoal reclamou bas-
tante do juiz, mas o sistema tem

que ser dessaforma para não ha-

ver agressão. É um jogo entre a-
migos.

Expectativa do time? Esta-

mos juntando o pessoal para ver se chegamos nas
finais novamente. Organizaçãoéaalma do negócio.

O Sindicato dos Metalúrgicos terá férias

coletivas de 19 de dezembro a 8 de janeiro.

Como é feito todos os anos, se aproveita esse
período para a realização das manutenções
necessárias na estrutura do prédio, nos ga-
binetes dentários e nos consultórios. O ob-

jetivo é deixar tudo em dia para que o atendi-
mento ao associado não seja prejudicado.
---_.
1/0 importante é participar",
Daniel Dias (foto), coordenador do time

vencedor do Torneio de Futebol Sete em

2010, convidando os associados para a dispu-

ta desseano.
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JORNALISTA RESPONSAvEL
Carina Hõrbe Weber
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