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Sérgio Reis, que também é deputado federal 
pelo PRB-SP, cantará para os metalúrgicos.

No ano passado, quase dez mil pessoas 
prestigiaram a festa do Dia do Trabalhador
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FECHAMENTO AUTORIZADO  PODE SER ABERTO PELO EBCT

No 1º de maio, vamos juntos 
comemorar e relembrar nossa história!
Para comemorar o Dia do 
Trabalhador, o Sindicato 
preparou uma programação 
especial para homenagear os 
companheiros que ainda estão 
na luta e também aqueles que 
ajudaram a construir a história 
dessa forte categoria. O 1º de 
maio começa às 9h, com a 
missa que será celebrada no 
Espaço M pelos padres Wilson 
Vitoriano e Leandro Megeto. 
Às 11h, o locutor da Rádio 
Cidade Jundiaí, Admilson de 
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Oliveira, coordenará uma 
apresentação com artistas da 
nossa região.
Um ato político com 
lideranças sindicais e políticas 
está marcado para as 14h30 
e, logo após, o radialista João 
Ferreira apresentará diversos 
shows musicais. Entre os 
destaques estão Sérgio Reis, 
Mato Grosso e Matias, Os 
Travessos, Fino Trato, e vários 
outros. Participe dessa grande 
festa!

Sorteio de quiosques

Para garantir um 
quiosque no Clube de 
Campo e participar da 
festa de 1º de Maio, basta 
participar do sorteio que 
será realizado na sede 
do Sindicato no dia 24 
de abril, a partir das 17h. 
Somente a carteirinha do 
titular dará direito a uma 
senha, que será válida 
para o sorteio. Boa sorte!
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O mês de abril já começou com 
uma notícia que nos impulsiona 
a renovar nossas forças para 
seguir em frente na luta pelos 
direitos trabalhistas: a aprovação 
do Projeto de Lei 4330, que 
regulamenta os contratos de 
terceirização no setor privado e 
em empresas públicas. O texto 
aprovado inicialmente manteve a 
possibilidade de a terceirização se 
dar em toda e qualquer atividade 
da empresa. 

Nós, do Sindicato, entendemos que 
essa medida levará à precarização 
dos direitos trabalhistas e dos 
salários. Muitos benefícios que 
normalmente são concedidos 
a um legítimo funcionário da 
empresa serão perdidos, como 
PLR, cesta básica, convênio médico 
e outras conquistas, afetando 
negativamente a qualidade de vida 
do trabalhador, independente se 
ele é novo na empresa ou se está 
prestes a se aposentar. Estamos 
muito preocupados com isso e 
lutaremos para que o trabalhador 
sofra o menos possível com essa 
mudança.

Por isso é tão importante escolher 
bem os políticos que merecem 
o nosso voto, afinal são eles - 
deputados e senadores - que 
aprovam lá em Brasília, medidas e 
projetos que mexem diretamente 
com a nossa vida. Cabe a nós 
fiscalizar o trabalho dessas 
pessoas! É assim que começa a 
verdadeira reforma política que 
esse país tanto precisa: contando 
com representantes que assegurem 
os direitos dos trabalhadores. 

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

Não à terceirização!

Encontro da Krupp discute sobre 
plano de saúde para aposentado

Nova política do salário mínimo 
deixa aposentados de fora!

Pergunte ao advogado
Você tem alguma dúvida sobre questões jurídicas ? Então, 
envie sua pergunta para nós. Publicaremos orientações 
dos advogados do Sindicato, que responderão perguntas 
enviadas para o e-mail imprensa1@metalurgicosjundiai.
org.br. Participe!

@

No dia 24 de março, a 
presidenta Dilma Rousseff 
assinou   a  medida  
provisória (MP) que  estende 
a política de reajuste do 
salário mínimo até 2019. 
No entanto, novamente, 
esse reajuste maior que a 
inflação não contempla os 
aposentados e pensionistas, 
que ganham acima de um 
salário mínimo. 
O Projeto de Lei 7.469/14, 
que tramitava no Congresso 
Nacional, foi retirado de 
pauta mesmo após ter o 
texto-base aprovado, pois 

o governo não concordava 
com uma emenda que 
estendia a política de 
correção para os benefícios 
acima de um salário mínimo 
pagos pela Previdência 
Social. Isso garantiria o 
reajuste a aposentados e 
pensionistas, mas elevaria 
os gastos do governo em um 
momento de cortes. Agora, 
a única forma de estender 
a correção também aos 
aposentados é por meio de 
uma nova emenda, que a 
oposição já se articula para 
apresentar.

Nos dias 25 e 26 de março, foi 
realizado em Belo Horizonte 
o 9° Encontro da Rede 
Nacional de Trabalhadores na 
ThyssenKrupp. Participaram 
representando o Sindicato 
os diretores Wilson Ribeiro 
da Silva (Med) e Luis Carlos de 

Oliveira (Lu), eleito 
coordenador da 
Rede para os dois 
próximos anos. “É 
um intercâmbio 
que fortalece 
nossas ideias e 
faz com que a 

empresa possa progredir ao 
lado do trabalhador”, disse Lu. 
Na pauta estava também a 
extensão do plano de saúde 
para o aposentado. “Estamos 
acompanhando essa questão 
para que esse direito seja 
garantido”, afirmou o diretor.
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Sócio desde 1971, 
Divino Scapin 
se emociona ao 
visitar o Sindicato

Vacina da gripe

D i v i n o S c a p i n , 
metalúrgico aposentado 
e sócio do Sindicato, foi 
convidado a conhecer a 
sede acompanhado de sua 
esposa Maria de Lourdes 
Scapin. Aos 74 anos, ele 
lembrou dos tempos de luta 
e dos anos de 1971 a 1986, 
época em que trabalhou 
na Siemens/Tusa. “Durante 
esse período o Sindicato e os 
trabalhadores conquistaram 
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Naquele tempo... 

Especial 1ºde maio

Festa do trabalhador no Clube 
de Campo dos Metalúrgicos, 
em 1990.
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Confraternização na indústria 
Latorre. Na foto estão o prefeito 
Luiz Latorre e o senhor Orlando 
Seleguim (Viação Dois Irmãos).

muitos benefícios que estão 
aí até hoje”.
Na sede, ele conheceu o 
Museu do Metalúrgico, o 
CineArte e parte das áreas 
de prestação de serviços. 
“Quando algo é feito com 
amor dá nisso: tudo aqui 
é resultado de muita 
perseverança”.
Antes de se despedir, ele 
foi presenteado com uma 
camiseta do Museu e se 
emocionou com a atenção 
dedicada ao pessoal da velha 
guarda. “O Sindicato mostra, 
de fato, o quanto somos 
importantes”, afirmou.

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe para 
crianças e idosos (acima de 60 
anos) começa no dia 4 de maio. 
Para se vacinar, basta ir até uma 
Unidade Básica de Saúde com 
o cartão do SUS, carteirinha de 
vacinação ou documento de 
identidade.

A melhor forma de se evitar 
a dengue é combater os 
focos de acúmulo de água, 
local onde o mosquito 
se reproduz. Por isso, 
não acumule água em 
embalagens, pneus velhos, 
vasos de plantas, caixas 
d´água, tambores, sacos 
plásticos e lixeiras. A dengue 
mata!

DENGUE
aqui não

Toca a campainha e 
alguém se identifica como 
um agente de saúde, da 
CPFL, DAE ou de qualquer 
outra empresa. Você está 
no caixa eletrônico, com 
dificuldades de sacar seu 
benefício, quando uma 
pessoa muito simpática lhe 
oferece ajuda. Essas cenas 
são mais comuns  do que 
se imagina e se tratam de 
abordagens características 
dos estelionatários que 
aplicam seus golpes em 
muitos aposentados. 
Outro golpe frequente é do 
falso sequestro, quando 
o malandro telefona 
para a vítima informando 
que um familiar dela  foi 
sequestrado e que, se não 
for depositada uma quantia 

na conta bancária dele, o 
familiar será morto. Não 
podemos nos esquecer 
também dos oportunistas 
que se passam por 
funcionários de serviços 
públicos, alegando a 
necessidade de fazer uma 
vistoria de rotina, quando 
na verdade só desejam 
entrar no interior da casa 
para realizar o assalto.
“Casos como esses são 
comuns de acontecer, por 
isso alertamos nossos 
amigos da terceira idade 
para que evitem conversar 
com estranhos na rua 
ou por telefone, e que 
nunca forneçam dados 
pessoais”, orienta Eliseu da 
Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 

Fique atento e escape dos 
golpes de estelionatários
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Você pediu: Mazzaropi estará no próximo CineArte
Uma sessão de cinema, no 
meio da tarde, no Sindicato 
dos Metalúrgicos. Foi 
o programa ideal para o 
casal Felício Azevedo Alves 
e Miriam de Carvalho. 
“Para quem não trabalha é 
ótimo este horário”, disse 
o metalúrgico aposentado, 
que prestigiou a sessão 
do CineArte no dia 31 de 
março e assistiu ao filme 
“Levada da Breca”.
Também estavam no 
cinema, o metalúrgico 
aposentado Vanderley 
Alexandre e a esposa 
Maria Odete Alexandre.“É 
de graça e, como somos 
aposentados, damos um 
jeito para vir”, disse ele, 
revelando a intenção de 
voltar nas próximas sessões.
Com direito a suco e 
pipoca, a sessão acontece 
toda primeira terça-feira 

Temporada de pesca 
está chegando ao fim

Venda de convites para o Baile de 
Aniversário começa dia 4 de maio

No dia 4 de maio começa 
a venda dos convites para 
o Baile de Aniversário do 
Sindicato, que será no 
domingo, dia 31, a partir das 
22h, no Espaço M (Clube de 
Campo). Associados pagam 
R$ 200 (mesa para seis 
pessoas) e não sócios, R$ 350 
(mesa para seis pessoas). Os 

convites são limitados e não 
haverá venda de ingressos 
avulsos. A animação da 
noite ficará por conta da 
banda Skyppe, que promete 
um repertório caprichado 
para aqueles que gostam 
de dançar. A comemoração 
continua no domingo, dia 5, 
a partir das 10h, com muita 
música no Clube de Campo.

Por conta das festividades do 
dia 1° de Maio, o lago grande 
só estará disponível para 
pesca nos dias 9 e 16 de maio, 
das 8h às 17h, finalizando a 
temporada que só voltará 
no mês de setembro.  Sócios 
pagam R$ 25 e não sócios R$ 
40, com direito a 10 quilos de 
peixe. Acima desse peso, será 
cobrado R$ 10 por quilo. 

do mês, às 14h30. No dia 
5 de maio será exibido o 
filme “O Corintiano”, com 
Mazzapori, atendendo a 
pedido dos aposentados. 
Antes, no dia 28 de abril, 
haverá sessão às 19h do 
filme “Ladrões de Bicicleta”. 
Esperamos você!
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Os casais Felício e Miriam, à frente, e 
Vanderley e Maria, marcaram presença 
na sessão de cinema do Sindicato
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