
PARA USO DOS CORREIOS

Mudou-se
Endereço insufi ciente
Não existe número indicado
Ausente
Não Procurado

Desconhecido
Recusado
Falecido
Informação escrita pelo 
Porteiro/Síndico

Registrado no serviço postal 
em _____ / ______ / _______

Assinatura e número do 
entregador:

Remetente: Rua XV de Novembro, 
240 - CEP 13201-005 - Jundiaí - SP

D
ES

TI
N

A
TÁ

RI
O

FECHAMENTO AUTORIZADO  PODE SER ABERTO PELO EBCT

BOLETIM DOS APOSENTADOS DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE JUNDIAÍ, VÁRZEA PAULISTA E CAMPO LIMPO PAULISTA ANO XXX - MAR/17 - Nº 03

Aposentados também serão afetados pela
Reforma da Previdência

A proposta de Reforma da 
Previdência apresentada pelo 
Governo Federal também 
trará consequências drásticas 
para aqueles que já estão 
aposentados. 

Enquanto grandes empre-
sas, que devem ao INSS três 
vezes o valor do “défi cit”, 
são poupadas, cerca de 4 
milhões de pensionistas 
poderão ganhar menos que 
o piso nacional por conta da 
desvinculação das pensões por 
morte do índice de reajuste do 
salário mínimo.  

Atualmente, um cidadão po-
de acumular aposentadoria e a 
pensão do parceiro que faleceu. 
Se a nova regra for aprovada, 
fi cará proibido receber dois 
benefícios. A pessoa terá que 
optar pelo maior valor, tendo 
que sobreviver com apenas 
uma renda. 

Os benefícios assistenciais 
(LOAS) também serão afetados 
se a reforma for aprovada. 
Idosos ou defi cientes de baixa 
renda têm direito a um benefício 
assistencial, mesmo sem terem 

contribuído. O Governo quer 
desvincular este benefício da 
política de reajuste do salário 
mínimo, que permite ganhos 
reais ao cidadão. Os benefícios 
seriam reajustados só pela 
infl ação. Além disso, a idade 
deve subir de 65 anos para 70 
anos. 

O Sindicato está lutando 
para proteger os direitos dos 
trabalhadores e aposentados. 
No dia 15, no Ato contra 
a reforma da Previdência, 

diretores fi zeram assembleias 
em várias empresas, 
participaram do movimento no 
centro de Jundiaí e recolheram 
assinaturas em apoio ao 
projeto do Senador Paulo Paim, 
que pede uma CPI para apurar 
se a Previdência dá mesmo 
prejuízo como o governo 
insiste em dizer.

O abaixo-assinado está 
disponível na Sede e no Clube 
de Campo. Participe desta luta 
com a gente! 
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Metalúrgicos se mobilizaram em várias empresas e recolheram assinaturas em apoio à CPI da Previdência
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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Estamos passando por 
tempos muito difíceis. O 
atual governo quer tirar dos 
trabalhadores e de vocês, 
aposentados, vários direitos 
que conquistamos juntos, com 
muita luta. Precisamos, mais 
do que nunca, estar unidos 
para impedir que a reforma 
da Previdência seja aprovada. 
Da maneira que está sendo 
proposta só trará prejuízos a 
todos nós.

Conto com a participação 
de vocês nesta luta. Estamos 
fazendo um abaixo-assinado 
em apoio à CPI proposta pelo 
senador Paulo Paim para 
que o tão falado “rombo” na 
Previdência seja comprovado 
já que, em 2015, os números 
mostram que houve superávit 
e não défi cit, como tentam 
nos enganar. Vá até a Sede ou 
ao Clube de Campo e assine.

Ficamos atentos a 
tudo o que interfere na 
vida dos companheiros e 
companheiras. Estivemos 
reunidos com o prefeito Luiz 
Fernando Machado para 
pedir melhorias na rodovia 
Tancredo Neves e fi zemos 
eventos em comemoração ao 
Dia da Mulher, uma data que 
não pode ser esquecida. 

Para terminar, gostaria de 
parabenizar aos formandos 
da Escola do Metalúrgico: aos 
alunos que se formaram no 
curso básico e aos que estão 
se formando na segunda 
fase. E podem ter certeza, 
continuaremos assim, lutando 
para que a vida de cada 
metalúrgico fi que melhor.

Um abraço,

Na luta
Mês de formaturas na Escola do Metalúrgico

Declaração do Imposto de Renda 
deve ser entregue até 28/04

Os contribuintes têm até 
o dia 28/04 para entregar a 
declaração do Imposto de 
Renda 2017. Precisa declarar 
o IR quem teve rendimentos 
tributáveis acima de R$ 28 
mil em 2016 ou quem tenha 
bens com valor acima de R$ 
300 mil.

No Sindicato, o aten-
dimento está sendo realizado 
no 2º andar, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 11h30 e 
das 13h às 18h, e aos sábados 
das 8h às 12h. Associados e 
metalúrgicos aposentados 
têm desconto no valor do 
atendimento.
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Metalúrgicos propõem melhorias 
em trecho da rodovia Tancredo 

No dia 9/03, o presidente 
Eliseu Silva Costa se reuniu 
com o prefeito de Jundiaí, 
Luiz Fernando Machado, para 
falar sobre a municipalização 
do primeiro trecho da Rodovia 
Tancredo Neves, até o km 54. 
A indicação já havia sido feita 
pelo diretor do Sindicato, 
Natanael Onofre Mathias 
(Caé), em 2015, quando atuou 
como vereador.

Isso benefi ciaria bairros 
como Castanho, Santa 
Gertrudes e área próxima 
ao Clube de Campo. “É uma 
região que precisa de mais 
segurança e mobilidade”, 
disse Eliseu, acompanhado 
do diretor Eléscio Caldato. 
A reunião também contou 
com a presença do secretário 
de Estado do Emprego e 
Trabalho, José Luiz Ribeiro.

CarnaMetal 2017: o melhor carnaval para todas 
as idades

Este ano, a campanha de vacinação contra a 
gripe começará mais cedo: dia 17/04. Em geral, 
a vacina protege contra três tipos de vírus da 
gripe, entre eles está o H1N1. Previna-se!

Este ano, a campanha de vacinação contra a 
gripe começará mais cedo: dia 17/04. Em geral, 
a vacina protege contra três tipos de vírus da 

Vacinação contra a gripe
começa em 17/04



Na luta
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Mês de formaturas na Escola do Metalúrgico
O dia 9/03 foi muito especial 

para os alunos de cinco turmas 
da Escola do Metalúrgico. Foi 
o dia em que eles receberam 
o diploma da primeira fase do 
curso básico de informática. 
A formatura foi no auditório e 
teve um café da manhã para 
comemorar a conquista. 

O aposentado Severino 
Pedro da Silva, de 65 anos, já 
estava animado para a segunda 
fase do curso. “Eu não sabia 
nada de informática e aprendi 
muito. Agora espero fi car ainda 
melhor”, disse ele.

E em março a Escola do 
Metalúrgico teve mais um 
motivo para comemorar: as 
primeiras turmas do curso 
avançado de informática 
também estão se formando. 
“Ficamos muito felizes em ver o 
quanto os alunos vão animados 
para as aulas. Queremos 
sempre contribuir para que 
a vida de cada aposentado 

FO
TO

S:
 B

RU
N

O
 G

AL
IE

G
O

CarnaMetal 2017: o melhor carnaval para todas 
as idades

A folia rolou solta no 
CarnaMetal 2017, que teve 
animação da banda Skyppe. 
A assistente administrativa 
Kelly Cristina da Silva todo 
ano prestigia o baile noturno. 
“Sempre reservo um dia de 
folia para vir no Sindicato, 
aqui tudo é muito bonito e a 
banda é muito boa”, disse. 

Nas matinês, as famílias 
marcaram presença. Marcelo 
Bardi, que trabalha na 
Foxconn, levou a esposa 
e as filhas, e se recordou 
do passado. “Meu pai, que 
é aposentado pela Sifco, 
sempre me trazia aqui desde 
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“Venho à noite e nas matinês”, disse Odair Carvalho
Ferreira, aposentado da Sifco
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que eu tinha 12 anos.”
Odair Carvalho Ferreira, 

aposentado da Sifco desde 
2003, era só alegria dançando 

ao som da banda. “Venho à 
noite e nas matinês. Esse é 
o melhor carnaval da nossa 
região, não perco nenhum!” 

seja cada dia melhor”, disse 
Wilson Ribeiro (Med), diretor do 
Sindicato.

Para os alunos do curso 
avançado, a formatura é 
motivo de alegria e de saudade 
também. “Estamos na torcida 

para surgirem novos cursos. 
Não dá para imaginar a semana 
sem a aula aqui na Escola”, disse 
a aposentada Jandira Silva dos 
Santos, de 79 anos.

Na formatura, os aposentados foram recepcionados no auditório e depois comemoraram com um café da manhã
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Mulheres de todas as 
idades lotaram o auditório 
da Sede para participar das 
comemorações pelo Dia da 
Mulher. Na noite de 10/03, 
a diretoria promoveu uma 
palestra com a assistente 
social Gláucia Montserrat que 
falou sobre a importância 
da mulher na socieda-
de, destacando problemas 
enfrentados, preconceitos e 
desafios.

“Temos que estar juntas 
não só nas portas das 
fábricas e nas festas, mas em 
momentos como esse, que 
são muito importante para 
nos fortalecer”, comentou a 
Rose Prado, vice-presidente 
do Sindicato, junto com as 
diretoras Vanessa Tatiane de 
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“Venho à noite e nas matinês”, disse Odair Carvalho
Ferreira, aposentado da Sifco
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Semana Santa com pescaria 
no Clube de Campo

No mês de abril o Lago Grande estará aberto 
para pescaria nos dois primeiros sábados do mês, 
dias 1 e 8. E na Semana Santa também funcionará 
em datas especiais: dias 11, 12 e 13/4. Os valores 
para até 10 quilos de peixe são: R$ 30 para sócios 
e R$ 60 para não sócios.

Na Sexta-Feira Santa, dia 14, o Lago só funciona 
para sócios, que têm direito de até cinco quilos 
de peixes. Vale lembrar também que nesse dia o 
Clube estará aberto somente para a pesca.

Brito Neres, Leonice Maria da 
Silva (Léo) e Andrea Ferreira 
Barbosa. 

O evento, que contou 
com o apoio do Coletivo 

de Mulheres, foi encerrado 
com uma animada recepção 
no interior do Museu. E no 
domingo, 12/03, foi a vez das 
mulheres comparecerem ao 
Clube de Campo para uma 
aula de zumba especial. 

Mudanças nos exames 
para sauna e piscina

A AME não fará mais exames de piscina e sauna 
aos sábados, em função do encerramento da alta 
temporada. O atendimento continua de segunda à 
sexta-feira das 9h às 11h, e das 14h às 16h e aos 
sábados das 10h às 13h. Dúvidas e esclarecimentos 
pelo telefone 3379-8922.

Vem aí mais 
uma Sessão 
Pipoca!

Dia 4/04 será exibido o fi lme “As 
férias de Mr. Bean”, às 14h30. Traga 
sua família e amigos! A entrada é de 
graça e com direito a suco e pipoca.

Baile de Aniversário: 
reserve a data!

O Baile de Aniversário do Sindicato 
já tem data marcada: 27/05, dentro das 
comemorações da Semana do Metalúrgico. 
No próximo boletim traremos todas as 
informações sobre essa grande festa! 
Reserve a data! 


