
PARA USO DOS CORREIOS
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Não Procurado

Desconhecido
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O reajuste do Plano de Saúde 
do Sindicato será de 15,9%. A 
informação foi divulgada no 
dia 5/7, em reunião no Espaço 
M do Clube de Campo, com a 
participação dos usuários do 
plano. 

O presidente Eliseu Silva 
Costa, explicou que o plano 
do Sindicato, mesmo com 
o reajuste, ainda é o mais 
vantajoso. “Nós fi zemos 
pesquisas sobre os valores, sa-
bemos muito bem como que é 
a realidade lá fora. Gostaríamos 
que fosse menos, mas dentro 
da realidade obtivemos um dos 
menores reajustes”, disse. 

O plano de medicina 
preventiva foi pautado 
como uma alternativa viável 
para evitar desperdícios, 
garantir o bem estar do 
paciente e reajustes menores. 
Nesse modelo, um médico 
acompanha as necessidades 
do paciente e é o responsável 
pelo encaminhamento para 
especialistas e não a própria 

pessoa, como acontece 
atualmente. “Temos somente 
25% dos usuários  no plano 
preventivo. Se esse número 
de usuários aumentar, ano 
que vem poderemos estar 
debatendo reajustes que 
se encaixam na realidade 
do aposentado”, ressaltou 
Célio Guimarães, membro da 
comissão de usuários do plano. 

Usuária do plano preventivo 
há 10 anos, Vera Lúcia Zichel, 

Plano de Saúde do Sindicato terá 
reajuste de 15,9%
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de 65 anos, aprova o formato. 
“Tenho todo acompanhamento 
necessário, do psicólogo ao 
nutricionista. Eu pago e uso 
corretamente, tudo que eu 
preciso tem lá. O atendimento é 
muito rápido, não tenho do que 
reclamar”, disse. 

O resultado esperado é uma 
redução no valor do Plano. 
Os carnês com os valores já 
reajustados serão entregues 
pelo Correio.
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O que vemos nas notícias 
todos os dias não é nada 
animador. Crimes por 
todos os lados cometidos, 
justamente, por quem deveria 
defender a população. Mas 
o que acontece na política 
do nosso país não deve ser 
motivo para desistirmos. 
Muito pelo contrário. Temos 
que nos unir cada vez mais 
para lutar contra tudo o que 
for danoso ao trabalhador e 
ao aposentado.

A missão do Sindicato 
é lutar, sempre foi assim e 
sempre será. 

Nem sempre o resultado 
é o que gostaríamos. No 
caso do reajuste do plano de 
saúde, por exemplo, lutamos 
por um valor menor, mas o 
que conseguimos, diante dos 
preços de mercado, ainda é 
vantagem para os associados.

E é isso o que queremos: 
que os aposentados se sintam 
representados, que saibam 
que podem contar com o 
Sindicato e que continuemos 
juntos. A nossa força é a soma 
da força de cada um de vocês. 

A nossa luta será sempre a 
nossa missão, mas as nossas 
conquistas dependem da 
nossa união. 

A nossa missão é 
lutar

Atenção: revisão da  
aposentadoria pode ser golpe

Uma carta enviada a muitos 
aposentados oferece consulta 
gratuita sobre a revisão da 
aposentadoria. A carta vem de 
várias “associações” diferentes 
mas o texto de algumas delas 
é idêntico. O que acontece, 
na maioria das vezes, é que o 
aposentado procura o serviço 
e é informado que precisa 
pagar um valor para que 
façam o cálculo de quanto 
ele pode receber. De acordo 
com alguns relatos o valor 
cobrado pode chegar a R$3 
mil, divididos em 10 parcelas.

“Além do preço absurdo, 
outro grande problema é 
que poucos aposentados 
têm direito a essa revisão e 
acabam gastando dinheiro 
sem necessidade”, disse Irineu 
Zignani, responsável pela AMA 
(Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados).

Os cálculos que avaliam 
se há chance de revisão do 
benefício devem ser feitos por 
um contador previdenciário 

ou advogado.
“Aqueles que se 

aposentaram entre 5 de 
outubro de 1988 a 4 de abril 
de 1991, possuem mais 
chances de erro no benefício 
em razão da possibilidade de 
enquadramento na chamada 
Revisão do Buraco Negro, 
assim como aqueles que se 
aposentaram entre 5 de abril 
de 1991 a 31 de dezembro 
de 2003, que entram na 
Revisão do Teto. Há ainda 
outras possíveis revisões por 
isso, em caso de dúvidas o 
aposentado deve procurar o 
departamento jurídico para 
esclarecimentos”, afirmou 
Erazê Sutti, advogado do 
Sindicato.
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Sindicato tem representante no 
Conselho da Pessoa com Deficiência

O metalúrgico aposentado 
Antônio Zebber Filho, está 
representando o Sindicato no 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência (CMPD). Ao 
lado da filha, Rosana Zebber 
(foto), que recebe tratamen-
tos especiais, o aposentado 
participou da primeira 
plenária do Conselho, no dia 
6/7, no Paço Municipal. 

“É muito bom estar 
representando o Sindicato. 
Assim como eu, existem 
outros metalúrgicos que 
têm familiares e amigos com 
deficiência. E eles buscam 

oportunidades para essas 
pessoas.”, disse Antônio. 

O diretor sindical Wilson 
Ribeiro (Med), afirmou que 
é dever do Sindicato apoiar 
ações de cunho social. “Nós 
queremos ampliar o nosso 
modo de atuação, com essa 
parceria nós buscamos criar 
atividades para esse público”.
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Para maior segurança e comodidade dos 
associados, o ponto de coleta de água do Clube 
de Campo foi instalado próximo ao quiosque B.

Estão abertas as inscrições 
para o curso de informática 
da Escola do Metalúrgico 
para aposentados. Durante 
quatro meses, os alunos irão 
conhecer as funções do sistema 
operacional Windows, os 
aplicativos do Pacote Office e 
funções básicas de Internet. 

 As aulas acontecerão 
uma vez por semana, com 
opções de turmas no período 
da manhã, tarde ou noite, e 
serão ministradas na sede do 
Sindicato. 

As vagas estão abertas para 
associados, com valores abaixo 
do mercado. Mais informações 
e inscrições, ligue 4527-3100, 
com Giovanna. 



A nossa missão é 
lutar

Confi ra tudo que rolou na 2ª Semana do 
Metalúrgico

A 2ª Semana do 
Metalúrgico foi um sucesso. 
Reuniu atividades voltadas ao 
universo trabalhista, lazer 
e bem estar. “É um evento 

dedicado à categoria em 
reconhecimento ao seu valor e 
importância na sociedade”, disse 
o diretor Natanael Onofre Matias 
(Caé), autor do projeto de lei que 

criou a Semana do Metalúrgico 
quando atuou temporariamente 
na Câmara Municipal de Jundiaí.  

Confi ra no site todos os 
detalhes e fotos da semana.

Pensando sempre em trazer benefícios para os 
aposentados, o Sindicato fez um convênio com o Centro 
Auditivo Zhara. Associados e familiares têm desconto 
de 20% no valor do aparelho auditivo, 
retornos de adaptação gratuitos e 50% 
de desconto nas consultas posteriores 
para regulagem do aparelho. Agende um 
horário! 11-995355278 (whatsapp) 

Novo convênio

Mantenha seu exame 
médico em dia. O próximo 
plantão no Clube de Campo 
será no dia 20/08, das 9 às 
11 horas.

Exame médico 
no Clube
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Melhorias
Para maior segurança e comodidade dos 

associados, o ponto de coleta de água do Clube 
de Campo foi instalado próximo ao quiosque B.

Estão abertas as inscrições 
para o curso de informática 
da Escola do Metalúrgico 
para aposentados. Durante 
quatro meses, os alunos irão 
conhecer as funções do sistema 
operacional Windows, os 
aplicativos do Pacote Offi  ce e 
funções básicas de Internet. 

 As aulas acontecerão 
uma vez por semana, com 
opções de turmas no período 
da manhã, tarde ou noite, e 
serão ministradas na sede do 
Sindicato. 

As vagas estão abertas para 
associados, com valores abaixo 
do mercado. Mais informações 
e inscrições, ligue 4527-3100, 
com Giovanna. 

Inscrições abertas para o curso de 
informática para aposentados 

Colônia de Férias 
Que tal aproveitar a baixa temporada para 

curtir a Colônia de Férias do Sindicato? A 
distribuição de senhas para o sorteio de vagas 
de hospedagem acontece sempre na 1ª sexta-
feira de cada mês, a partir das 17 horas, havendo 
sorteio às 18 horas para o mês seguinte.
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Fogueira, quentão, pipoca, 
quadrilha e muita animação. 
Assim foi a festa junina do 
Sindicato, realizada no Clube 
de Campo no sábado, 24 de 
junho, dia de São João. 

A variedade de comidas 
típicas era grande e a diversão 
estava garantida para os 
pequenos na barraca de pesca 
e para os grandes no sorteio 
de prêmios. 

Sócio do Sindicato há 40 
anos, Bráulio Manacero foi 
acompanhado da esposa 
Rosalinda (foto ao lado).  
“Nós somos conhecidos 
aqui, gostamos muito da 
festa junina e participamos 
de outras atividades aqui no 
Clube”, revelou Bráulio. 

E teve muita música boa 
no Arraiá. A Orquestra  
de Viola da Associação  
dos Aposentados de Jundiaí 
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O Arraiá dos Metalúrgicos foi prá lá de bom

foi a primeira atração,  
depois vieram a dupla Jean 
Marcos & Juliano e o Trio 

Amizade. A festa ainda teve 
a tradicional quadrilha e 
queima de fogos. 

As sessões especiais de 
férias no CineArte, na Sede 
do Sindicato, estão fazendo 
sucesso! Os filmes exibidos 
durante o mês de julho 
cativaram as crianças e os 
adultos. “É uma ótima opção 
de lazer para as férias”, disse 
o metalúrgico Adriano Pereira 
Falcão, que levou os filhos 
Cauan (8) e Igor (6). Elisângela 

CineArte especial de férias termina dia 25 de julho
Melo levou o filho Gabriel (14). 
“É a primeira vez que venho 
e gostei muito, pois faz com 
que as crianças busquem algo 
além dos computadores”, 
disse ela. 

E ainda dá tempo de 
aproveitar. A última sessão 
de férias será no dia 25  
de julho, às 14h30, com  
o filme O Mágico de Oz.  

Não se esqueça: a entrada,  
o suco e a pipoca são de  
graça!

Tem promoção de inverno no Espaço Beleza, no 
Clube de Campo: depilação de buço, axila,  modelagem 
de sobrancelhas e limpeza de pele com preço especial 
para sócios. No salão também tem massagem quick, 
na cadeira anti-estresse. Informações 97306-6424.

Promoção no Espaço Beleza


