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Eita! E já chegou aquela 
época do ano em que todo 
mundo gosta de dançar 
quadrilha, comer pipoca, 
tomar um bom vinho quente 
e quentão. É tempo de festa 
junina, companheirada, e 
será no Clube de Campo do 
Sindicato, dia 24 de junho, a 
partir das 16 horas. 

A animação do Arraiá fi cará 
por conta da dupla Jean Marcos 
e Juliano e do Trio Amizade. A 
festança também contará com 
brincadeiras e barraquinhas 
de comidas típicas: cachorro 
quente, tapioca, churros, doces, 
milho verde e muito mais. O 
quentão, o vinho quente e a 
pipoca são de graça! 

“A nossa festa junina é, sem 
sombra de dúvidas, uma das 
mais tradicionais da região. Já 
estamos dedicando boa parte 
do tempo para a realização 
dessa grande festa, os tra-
balhadores terão um arraiá à 
altura da categoria metalúrgi-
ca”, garantiu o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa . 

É mês de arraiá no Clube de Campo 
dos Metalúrgicos
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Maio foi um mês muito 
intenso, a começar pela 2ª 
Semana do Metalúrgico, 
resultado de um projeto do 
diretor Caé, quando ocupou 
uma vaga na Câmara de 
Vereadores de Jundiaí. 

Foram sete dias de 
atividades pensadas 
em proporcionar aos 
companheiros informação 
e lazer: palestra, debate, 
cinema, pescaria, baile e o 
café da manhã para vocês, 
metalúrgicos aposentados. 
Foi muito bom reencontrá-los, 
obrigado pela companhia. 

Não consegui participar de 
todos os eventos porque estive 
em Brasília, junto com outros 
metalúrgicos, no ato contra 
as reformas da previdência e 
trabalhista e contra o governo 
de Michel Temer. Foi muito 
bonito ver os companheiros 
de Jundiaí na manifestação, 
inclusive alguns de vocês, já 
aposentados, mas que não 
perderam a energia para 
lutar.

 Além disso, tivemos o 
Baile de Aniversário para 
comemorar os 71 anos do 
Sindicato, uma história que 
não seria tão nobre sem a 
participação de cada um de 
vocês. Agradeço por tudo 
o que fizeram e continuo 
contando com cada um. 
Precisamos estar sempre 
unidos para evitar que tirem 
de nós qualquer direito. 

E agora, em junho, tem 
mais. Espero vocês na nossa 
tradicional Festa Junina, no 
dia 24. 

Até lá!

Conscientização  
e luta

Metalúrgicos em Brasília por 
nenhum direito a menos

Representantes do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de 
Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo participaram no dia 24 
de maio do “Ocupa Brasília”, 
movimento organizado pelas 
centrais sindicais que reuniu 
mais de cem mil pessoas em 
Brasília contra as reformas 
da previdência e trabalhista. 
“Todo o Brasil está unido para 
que não tirem nenhum direito 
do trabalhador”, disse Eliseu 
Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 

Metalúrgicos aposentados 
se uniram aos trabalhadores 
que saíram de Jundiaí para 
participar. “Não é porque já 
me aposentei que não me 
preocupo com as reformas. 
Elas vão afetar meus filhos e 
netos. Sempre lutei enquanto 
trabalhava e vou continuar 
lutando”, disse o metalúrgico 
aposentado, Felício Azevedo 
Alves. 

Os manifestantes de todo o 
país se encontraram no Estádio 
mané Garrincha e caminharam 
até o Palácio do Planalto, com 
bandeiras e faixas contra as 
reformas e contra o governo 
de Michel Temer. “Foi bonito 
de ver. Jovens, trabalhadores, 
aposentados, todos juntos 
por um mesmo ideal”, disse 
Wilson Ribeiro (Med), diretor 
do Sindicato. 

De acordo com ele, todos 
protestavam de forma 
pacífica, quando a confusão 
iniciou. “Pessoas encapuzadas 
começaram a pichar e 
depredar e a polícia veio para 
cima usando bombas de gás 
lacrimogêneo. Por conta da 
violência, ficamos menos 
tempo do que havíamos 
planejado, mas optamos pela 
segurança de todos. Ainda 
assim, valeu a pena, provamos 
que a união dos trabalhadores 
dá resultado”, disse Med.
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Confira 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.  

Confira no site todos os 
detalhes e fotos da semana.

Segunda, dia 22/05
CineArte Especial, com o documentário “Peões” 

Terça, dia 23/05
CineArte Especial com o filme “Revolução em 

Dagenham” – Coletivo das Mulheres  

Quarta, dia 24/05
Debate “Reformas da Previdência e Trabalhista: perigos 

e consequências para a  vida do trabalhador”, com Paulo 
Matsushita, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal do Brasil (Anfip) e o Dr. Erazê Sutti, 
advogado do Sindicato e presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho da 33ª Subsessão da OAB Jundiaí.

Quinta, dia 25/05
Palestra “Segurança e Saúde do Trabalhador”, com Dr. 

Erazê Sutti, advogado do Sindicato,  Elenildo Queiroz, do 
Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de 
Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat) e Hiomara 
C.O. Pereira, do departamento de Saúde e Segurança do 
Trabalho do Sindicato.

Sexta, dia 26/05
Café da manhã para metalúrgi-

cos aposentados (veja mais na 
página 4) e Pesca Noturna, no 
Clube de Campo. 

Sábado, dia 27/05
Baile de Aniversário.

Domingo, dia 28/05
Confraternização da famí-

lia metalúrgica no Clube de 
Campo.
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Durante a Semana do 
Metalúrgico, no dia 26/5, os 
metalúrgicos aposentados fo-
ram recepcionados na Sede 
do Sindicato para um café da 
manhã animado pela dupla 
Guilherme Viola e Marcel. “É 
sempre um prazer estar junto 
com as pessoas que escreveram 
a história deste Sindicato”, 
disse o presidente Eliseu Silva 
Costa. “É a oportunidade 
de rever grandes amigos, 
Éramos uma família”, contou o 
aposentado Antonio de Godoy. FO

TO
S:

 B
RU

N
O

 G
AL

IE
G

O

Exame médico no Clube
Mantenha seu exame médico em 

dia. Programe-se para os próximos 
plantões no Clube de Campo: 16/07 e 
20/8. Sempre das 9 às 11 horas.

Café da Manhã com música caipira para os 
aposentados

As férias estão chegando e o 
Sindicato preparou uma programação 
especial para toda a família. Todas as 
terças-feiras de julho haverá sessão de 
cinema na Sede do Sindicato. Participe, 
é de graça! E a pipoca e o suco também 
são por nossa conta!

Dia 4, 14h30
Space Jam - O jogo do século

Dia 11, 14h30
Zathura: Uma aventura espacial

Dia 18, 14h30
A Invenção de Hugo Cabret

Dia 25, 14h30
O Mágico de Oz

.....

....................

....................

.....

Noite do Flashback 
A próxima Noite do Flashback será no dia 22/7, às 

22h, no Clube de Campo. Os ingressos custam R$ 
10 para mulheres, R$ 20 para homens, e R$ 20 para 
o casal. Sócios não pagam.


