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A festa mais alegre do ano 
está chegando! No dia 12 de 
outubro, o Clube de Campo 
se transforma para receber 
os pequenos para a Festa das 
Crianças. Brinquedos infl áveis, 

pintura facial, shows e sorteio 
de brindes vão deixar o dia 
muito divertido.

A festa começa a partir 
das 12h. Leve sua família e 
aproveite!

Vem aí a Festa das Crianças
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No dia seguinte, 13/10, 
a comemoração continua 
com uma sessão de cinema 
especial para as crianças 
na Sede do Sindicato. Às 
14h30, será exibido o fi lme 
“Lego Batman”. A entrada é 
de graça e o suco e a pipoca 
à vontade!
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A nossa missão é enfrentar 
problemas. Ninguém melhor 
do que vocês para saber disso. 
Quanto já lutaram com este 
Sindicato...por isso, merecem 
uma aposentadoria digna, 
cheia de alegria. É para isso 
também que estamos aqui, 
para oferecer momentos de 
lazer e de aprendizado.

Fico muito feliz ao ouvir 
dos alunos da Escola do 
Metalúrgico o quanto o curso 
de informática mudou a vida 
deles. Queremos, cada vez 
mais, oferecer atividades que 
façam diferença na vida de 
vocês.

Queremos, também, que 
aproveitem tudo o que o 
Sindicato já oferece: eventos, 
serviços, caminhadas, sessões 
de cinema e o Clube de 
Campo, que com o horário de 
verão chegando, terá horário 
especial de funcionamento 
das piscinas. 

E o convite fi ca para a 
Festa das Crianças. Leve sua 
família para comemorar esta 
data conosco no Clube de 
Campo no dia 12 e na Sede do 
Sindicato no dia 13, quando 
haverá uma sessão de cinema 
especial para os pequenos.

Participem!

Lutas, aprendizado
e lazer

Naquele tempo...
Considerado uma lenda 

do esporte no Sindicato, o 
aposentado José Pires (90), é 
sócio há 64 anos e durante 
as décadas de 80 e 90 foi 
massagista nos campeonatos 
de futebol organizados 
pela entidade. “Tenho boas 
lembranças dessa época, 
inclusive acompanhei a 
inauguração do Clube de 
Campo”, disse o aposentado. 

Antes de ser massagista, o 
aposentado jogou muito no 

futebol amador de Jundiaí. 
“Joguei muita bola nos anos 
50, eu jogava no Cometa da 
Agapeama. Era um ótimo 
time”, lembrou.

José Pires dedicou 
boa parte de sua vida à 
metalurgia. A empresa em 
que ele permaneceu mais 
tempo foi a KSB: foram 17 
anos de muito trabalho. 
“Foi um tempo muito bom, 
éramos muito unidos. Uma 
verdadeira família”. 
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Saúde
Muitos aposentados do 

Plano de Saúde do Sindicato 
estão satisfeitos com o 
programa de Medicina 
Preventiva, no qual o 
médico acompanha as 
necessidades do paciente 
e encaminha para espe-
cialistas, tornando o 
atendimento mais rápido 

e efi caz. Saiba detalhes do 
plano, ligue: 4588-6700 
(Grupo Sobam). 

E atenção! A agenda de 
consultas do consultório 
odontológico já está aberta. 
Marque um horário e cuide 
da saúde bucal. Informações 
com Simone ou Sara pelo 
telefone 4527-3137.

Funcionamento  da Sede e 
do Clube nos feriados

Nos dias 13/10 (após o 
Dia das Crianças) e 
3/11 (após o Dia de 
Finados), todos os de-
partamentos da Sede 
do Sindicato atenderão 

normalmente, das 8h às 
11h30 e das 13h às 18h. 

No dia 20/11 (Consciência 
Negra), o Clube de Campo 
funcionará normalmente 
das 8h às 19h. 

José Pires (o 1° em pé da direita para a esquerda) foi massagista das equipes 
em diversas edições da Copa União Metalúrgica nos anos 80 e 90. 



Lutas, aprendizado 
e lazer

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.

Aposentados concluem curso de 
informática pela Escola do Metalúrgico
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“Minha vida mudou. Eu 
era muito dependente, agora 
caminho com minhas próprias 
pernas. Ganhei liberdade”. 
Assim se sente o aposentado 
Onofre André Tomaz, que 
fez os três módulos do curso 
de informática oferecido 
pelo Sindicato. Além dele, 

muitos outros se formaram 
em setembro, pela Escola do 
Metalúrgico. Ao todo foram 
três turmas do Curso Básico, 
cinco turmas da Extensão e 
uma do Módulo 3. “Fico muito 
feliz de ver onde chegaram”, 
comentou o profº Fábio 
Jafelicci. Veja todas as fotos no 

site do Sindicato!

Melhorias

Aos poucos, a iluminação do Clube de 
Campo está ganhando luzes de led. A troca 
irá gerar uma economia de mais de 50% no 
consumo. “Estamos proporcionando para 
os sócios um ambiente mais confortável 
e moderno”, explicou o diretor Eléscio 
Caldato, comentando também que foram 
instalados novos pontos de iluminação. Vale 
a pena conferir a diferença fazendo uma 
caminhada pelo Clube, aproveitando o final 
de tarde durante o horário de verão!
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Vista uma roupa florida e aproveite a festa!
Mesas já estão à venda. Ligue: 4527-3100
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Os dias quentes estão de 
volta, e com eles, a chance de 
aproveitar o parque aquático 
por mais tempo. Com o início 
do Horário de Verão, no dia 
15/10, as piscinas funcionam 
até às 18h.

O parque recebeu nova 
pintura e passou por 
manutenção para o início de 
uma nova temporada, que 
conta com uma novidade: 
agora está liberado o uso 
de shorts de tactel ou nylon 
para nadar! O exame médico 

pode ser feito no Clube, 
todos os domingos, das 
9h às 11h. 

Lembramos que não é 

permitido entrar no parque 
aquático com lanches, 
refrigerantes, bebidas alcoóli-
cas, copos ou garrafas.

Horário de verão: mais tempo para
aproveitar o Parque Aquático
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Confraternizações reúnem 
a velha guarda metalúrgica

Os companheiros da velha guarda já estão se 
reunindo para as tradicionais confraternizações 
anuais. No dia 17/09 foi a vez do pessoal da OM 
Thyssenkrupp (foto), e no dia 24, a turma da KSB. Para 
novembro, estão marcadas: Tusa/Siemens (dia 11) 
e Matrizaria Sifco/Dana (dia 12). As canecas estão a 
venda na Sede do Sindicato pelo valor de R$ 60,00. 

Caminhada Rosa
e Azul: participe!

No dia 29/10, a partir das 9h, acontece a 
Caminhada Rosa e Azul, no Clube de Campo e 
depois tem uma aula de zumba para animar 
ainda mais.  “É uma maneira de incentivarmos a 
prática de uma atividade física e de lembrarmos 
da importância da prevenção do câncer de mama 
e de próstata”, disse Rose Prado, vice-presidente 
do Sindicato. Haverá distribuição de camisetas 
(limitada). Participe!

Pescaria no Lago 
Grande em outubro e 
novembro 

Nos dias 7 e 14 de outubro e 4 e 11 
de novembro,  os pescadores poderão 
se divertir em uma boa sessão de pesca 
no Lago Grande do Clube de Campo dos 
Metalúrgicos. Os valores continuam os 
mesmos: R$ 30 para os sócios, R$ 60 para 
não sócios. 

• Dia 3/10, às 14h30:
“O Lamparina”
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Caminhada Rosa
e Azul: participe!

No dia 29/10, a partir das 9h, acontece a 

• Dia 7/11, às 14h30:
“O homem que copiava”

Lembrando que as sessões são de graça, 
com suco e pipoca à vontade.


