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Participe da 2ª Semana do Metalúrgico
Pelo segundo ano o Sindicato dos 

Metalúrgicos realiza a Semana do 
Metalúrgico, evento dedicado à categoria em 
reconhecimento ao seu valor e importância na 
sociedade, e que integra o Calendário Ofi cial 

da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Confi ra 
a programação e venha participar conosco, 
afi nal esta categoria só tem valor e é forte 
graças à dedicação de tantos companheiros 
aposentados. Esperamos você!
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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O nosso 1º de maio foi, 
além da comemoração do 
Dia do Trabalho no Clube 
de Campo, um momento de 
diversão e conscientização. 
Durante a missa, no Espaço 
M, e também no ato político, 
o padre Leandro Megeto 
reforçou aquilo que nós já 
estamos alertando há um 
bom tempo: os perigos das 
reformas Trabalhista e da 
Previdência para a vida dos 
trabalhadores e de vocês, que 
já estão aposentados.

E o que eu disse na 
festa, reproduzo aqui: a 
terceirização, já aprovada, vai 
precarizar o trabalho, reduzir 
os salários e os benefícios. 
Quanto à reforma trabalhista, 
agora é torcer para que os 
senadores tenham vergonha 
na cara e não aprovem. E 
a reforma da Previdência 
é outro absurdo. Por isso é 
que apoiamos a CPI proposta 
pelo senador Paulo Paim (PT). 
Queremos que a realidade 
da Previdência seja apurada 
e, se a reforma for mesmo 
necessária, que ela seja 
discutida e feita com justiça.

Esses são os motivos da 
nossa luta. Por isso fomos às 
ruas no dia 28 de abril, na 
Greve Geral, mostrar nossa 
indignação. E fiquei muito 
feliz ao ver muitos de vocês 
lutando com a gente.

Agora, mais do que nunca, 
precisamos estar unidos e 
a Semana do Metalúrgico 
que vem aí será mais uma 
oportunidade de mostrarmos 
a nossa força. Participe das 
atividades! Espero todos 
vocês!

Conscientização  
e luta

Nas ruas, na luta, por nenhum 
direito a menos!

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos, junto com o 
Movimento Intersindical de 
Jundiaí e Região, realizou 
várias manifestações no dia 
28 de abril, em protesto às 
reformas trabalhistas e da 
previdência.  

Durante a madrugada, 
manifestantes de diversas 
categorias profissionais 
e pessoas contrárias às 
reformas do governo Temer 
protestaram na rodovia 
Anhanguera (SP 330), que foi 
interditada.

A garagem da Via-
ção Jundiaiense também 
se manteve fechada, 
mostrando a união junto aos 
companheiros que trabalham 
no transporte público.

Mais tarde, em frente 
ao prédio da Previdência 
Social, no Centro de Jundiaí, 
centenas de metalúrgicos, 
aposentados, professores, 
comerciários, bancários 
e trabalhadores de vários 
setores se uniram. 

De lá, seguiram em pas-
seata pelas ruas do Centro 
até a Praça da Matriz. O ato 
ganhou ainda mais força 
com a chegada de quase 
200 metalúrgicos que vieram 

caminhando da Neumayer 
Tekfor, no Distrito Industrial, 
até o centro de Jundiaí. 

“Não podemos deixar de 
manifestar nossa revolta 
contra esse desmonte contra 
os direitos já adquiridos. 
O que estão fazendo é um 
assassinato à CLT e ao direito 
à aposentadoria”, disse o 
presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa.

Do alto do caminhão 
de som, representantes 
de diferentes categorias 
falaram da importância da 
mobilização do povo e da 
conscientização. “Essa luta 
é de todos e independe de 
partido ou de bandeira, pois o 
que estão fazendo é algo que 
trará graves consequências 
a todos os trabalhadores”, 
enfatizou Eliseu.

PARALISAÇÃO
Além da Neumayer Tekfor, 

outras empresas também 
pararam no dia de Greve 
Geral, como Thyssenkrupp, 
Continental, Siemens, entre 
outras. Durante toda a 
semana, os diretores do 
Sindicato estiveram nas 
fábricas conversando com 
os trabalhadores sobre as 
reformas.

FO
TO

S:
 L

U
CA

S 
CA

ST
RO

VI
EJ

O

Centenas de pessoas participaram do ato na Praça da Matriz.  
Em destaque, o presidente Eliseu falou dos perigos da reforma.
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Conscientização 
e luta
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1º de maio: dia para estar em família, com 
amigos e se conscientizar da luta

O feriado de 1º de maio teve 
início com a missa em ação de 
graças pelo Dia do Trabalho, 
celebrada pelo padre Leandro 
Megeto, no Espaço M lotado de 
trabalhadores. Em sua homilia 
e também no palco, quando 
participou do ato político, 
ele falou sobre os riscos das 
reformas trabalhista e da 
previdência. 

O presidente Eliseu Silva 
Costa aproveitou para lembrar 
a importância da união dos 
trabalhadores na luta contra 
todas as propostas que 
acabam com os direitos já 
conquistados.

Durante todo o dia, o que 
se podia ver eram famílias 
reunidas nos quiosques. “Venho 
sempre aqui na festa, todo ano. 
Aproveito muito o Clube”, disse 
Júlio César Leite, aposentado 
da Sifco desde 1996, que levou 
toda a família - 3 fi lhos e 4 netos 
- para curtir a festa.

No palco, vários artistas 
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Novas turmas começam o 
curso de informática

As aulas já começaram para 
três novas turmas do curso 
básico. É a chance de mais 
48 aposentados entrarem 
no mundo da informática. 
“Estamos em um mundo onde 
tudo é digital e saber usar o 
computador facilita muito a vida 
deles, além de abrir um mundo 
de possibilidades”, disse Fabio 
Jafelicci, professor do curso.

As primeiras turmas do 
curso já se formaram nos 
dois módulos e, atendendo a 
pedidos dos próprios alunos, o 
Sindicato abriu o módulo três.

da região se revezaram entre 
os convidados de Admilson 
Oliveira e a sua caravana de 
talentos.  O público cantou junto 
com as duplas Zé Henrique & 
Gabriel, Ataíde & Alexandre 
e o grupo Soweto. Lady Lu 
esbanjou simpatia, e o gingado 
foi garantido pelos rapazes 
do Katinguelê e Exaltasamba. 
Fechando o feriado, o som 
sertanejo de Gilberto & Gilmar, 
seguido da tradicional queima de 
fogos. Mais fotos no nosso site 
www.sindicatometal.org.br.

Muitos artistas se apresentaram no palco, garantindo a animação do público

Uma missa, no Espaço M, abriu o Dia do Trabalho

Júlio César levou toda a família para curtir a festa
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Algumas turmas no 
Clube de Campo estão com 
inscrições abertas. As aulas 
são aos sábados, anote aí:

• 14h – Dança de Salão 
Iniciante

• 15h – Sertanejo Iniciante
• 16h – Sertanejo Iniciante

Informações com os pro-
fessores Ricardo (11) 99563 
- 8890 e Gabriela (11) 97224 
- 7698

Que tal 
aprender a
dançar?
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No início 
da década 
de 60, o time 
de basquete 

da Sifco deu muito trabalho 
nos campeonatos regionais. O 
registro da equipe faz parte do 
acervo de Antônio Saul Benatti, 
aposentado de 78 anos, que 
fez parte da esquadra e que, 
na época, atuava no setor de 
matrizaria da empresa. 

“Era uma equipe muito 
competitiva e unida, uma das 
melhores daqui da região,  
chegando a ganhar títulos”, 
declarou Bennatti. 

O aposentado trabalhou 
na empresa de 1959 a 1965, 
em 1977 ele retornou para ser 
encarregado da usinagem e se 
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Um clássico do 
futebol mundial 
na Sessão Pipoca 

Na hora de 
assistir uma par-
tida de futebol, 
quanto maior a 
tela melhor, não 
é mesmo? Então 
prepare-se: no 

desligou defi nitivamente em 
1989. “Foi um período de união, 
éramos muito unidos. Uma 
verdadeira família”, lembrou. 

Exame médico no Clube
Mantenha seu exame médico em dia. 

Programe-se para os próximos plantões 
no Clube de Campo: 21/05, 11/06, 16/07 e 
20/8. Sempre das 9 às 11 horas. Lembramos 
que o parque aquático fi ca fechado na 
baixa temporada, até setembro.

Naquele tempo... 

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

dia 6/6, às 14h30, a Sessão Pipoca exibirá 
a fi nal da Copa do Mundo de 1958, na qual 
o Brasil conquistou o seu primeiro título 
mundial vencendo a Suécia. A entrada é 
gratuita, com suco e pipoca grátis.


