
1Boletim Institucional

Boletim dos AposentAdos do sindicAto dos metAlúrgicos de JundiAí, VárzeA pAulistA e cAmpo limpo pAulistA Ano XXViii - nº6

Com ajuda do Sindicato, metalúrgico da 
Krupp consegue aposentadoria especial

Aos 49 anos, Pedro Manoel 
Silva, da ThyssenKrupp, 
conseguiu a aposentadoria 
especial depois de anos 
dedicados ao setor 
metalúrgico. Para ter certeza 
se já poderia entrar com o 
pedido, ele procurou a AMA 
(Associação do Metalúrgico 
Aposentado), na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
para tirar as dúvidas.
“Fiz tudo com a orientação 
do Sindicato, que marcou o 
agendamento na Previdência. 
O primeiro pedido foi 
indeferido. Entrei com 
recurso feito pelo Sindicato 
e fui seguindo todas as 
orientações até que, um ano 
e meio depois, meu pedido 
foi aceito”, relembrou ele, 
que contou com o apoio da 
esposa Edna Maria Pereira 
Silva durante todo o processo. 

O fim fator previdenciário 
passou pelo Senado e agora 
está com a presidente Dilma 
Rousseff, que avalia se aprova 
ou não.

Nascido lá na época do 
presidente FHC, o fator seguia 
até hoje apesar de ressalvas. 
Agora, a proposta aprovada 
pelos deputados e senadores 
cria a Fórmula 85/95: quando 
a soma da idade mais o tempo 
de contribuição atingir 85 anos 
para as mulheres e 95 anos 
para os homens, o aposentado 
pode receber o valor integral 
do salário, obedecendo o teto 
de R$ 4.663,75. 

Para quem não atingir esses 
números, o antigo fator 
previdenciário continua 
valendo. Nele, o governo 
calcula o benefício com base 
na idade, expectativa de vida 
ao se aposentar e tempo de 
contribuição, reduzindo os 
valores recebidos por quem se 
aposenta mais cedo.

•Festa Junina, pág 3

•Consultório odontológico, pág 3

•Baile de Aniversário, pág 4

Para Irineu Zignani, da Ama, 
a esposa foi fundamental 
para o sucesso do caso. 
“Edna foi paciente, sem 
afobação para finalizar o 
processo. Isso fez a diferença 
e Pedro deu andamento a 
tudo com calma”, ponderou. 
Além da AMA, o metalúrgico 
também recorria ao telefone 
135, da Previdência, para 
tirar dúvidas e buscar 
informações. “Sempre me 
atenderam muito bem”, 
confirmou ele.
Casado há quase 25 anos e pai 
de dois filhos (Pedro e Júlia), 
o mais novo aposentado está 
satisfeito com a conquista. 
Este já é o terceiro caso 
de aposentadoria especial 
conseguido com orientação 
da AMA. Os outros dois foram 
de trabalhadores da Sifco e 
da Böllhoff.   

FÓRMULA 85/95: 
NOVO CÁLCULO
PARA  APOSENTADORIA

Pacientemente, Edna apoiou o marido durante todo o processo. 

CONFIRA NESTA EDIÇÃO:
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Este boletim traz o registro 
da comemoração de mais um 
aniversário do Sindicato. São 
69 anos de muita luta e de uma 
história construída com o esforço 
de tantos companheiros que 
dedicaram anos de sua vida ao 
setor metalúrgico.

A data nos anima a reforçar 
nossos objetivos e nos lembra da 
responsabilidade que temos pela 
frente, afinal somos mais de 35 mil 
trabalhadores, das grandes empresas 
multinacionais às pequenas oficinas, 
além dos companheiros que já 
estão aposentados. 

São para essas pessoas que o 
Sindicato trabalha. Trazendo 
serviços cada vez melhores, 
cultura, lazer e atenção. Sabemos 
que esses 69 anos estão sendo 
completados em um momento 
difícil para a economia mundial, 
que atinge o Brasil e toda a região 
de Jundiaí de forma significativa.

Mas não vamos desistir da luta. 
Somos uma categoria poderosa, de 
homens e mulheres preparados. 
Capazes. Gente de fibra. Sabemos 
que unidos somos mais fortes.

Vamos lembrar da história que 
você ajudou a construir e olhar pra 
frente, rumo aos 70 anos. A luta 
continua e, como sempre, seremos 
vitoriosos.

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

69 ANOS DE 
MUITA LUTA

2

Nos dias 26 e 27 de maio, 
o Sindicato esteve em 
Brasília acompanhando 
as votações no Senado 
das novas regras para 
concessão de benefícios. 
O presidente Eliseu Silva 
Costa representou a 
Federação dos Metalúrgicos 
do Estado de São Paulo e o 
secretário-geral Natanael 
Onofre Matias (Caé) esteve 

Em Brasília, Sindicato entrega documento contra 
terceirização e fim do fator previdenciário
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Paulo Paim recebe do presidente Eliseu a carta 
do Sindicato ao Senado

No mês passado, o Senado 
aprovou mudanças nas 
regras de concessão de 
vários benefícios. Agora, 
cabe à presidente Dilma 
Rousseff sancionar ou 
não.
Veja como ficaram as 
novas regras:
     •Pensão por morte: 
é preciso comprovar 
dois anos de casamento 
ou união estável e, pelo 
menos, 18 meses de 
contribuição. Só quem 
tiver mais de 44 anos 
recebe pensão vitalícia. 
Os mais jovens recebem 
por tempo limitado, que 
varia de 3 a 20 anos. Os 
dependentes continuam 
recebendo 100% da 
pensão, em caso de morte   
e não segurado.  

Senado aprova novas regras para 
concessão de benefícios

 •Seguro-desemprego: 
Para o primeiro pedido será 
necessário ter trabalhado 
pelo menos 12 meses; na 
segunda solicitação nove 
meses; e na terceira, seis 
meses.
   •Abono salarial: quem 
recebe até dois mínimos 
deverá ter trabalhado por 
três meses para ter direito 
ao benefício (um salário 
mínimo).
 •Auxílio-doença: foi 
mantida a regra atual, ou seja, 
a empresa paga os primeiros 
15 dias de afastamento do 
trabalhador e o governo 
paga pelo período restante.  
O cálculo para limitar o valor 
do auxílio-doença será feito 
segundo a média aritmética 
simples dos últimos 12 
salários de contribuição. 

presente em nome do 
Sindicato. Eles aproveitaram 
para entregar um documento 
sobre a terceirização ao 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
que elogiou o conteúdo do 
texto. “Reafirmamos nossa 
posição contra o projeto que 
regulariza a terceirização. 
Agora vamos aguardar o 
posicionamento do Senado”, 
disse o presidente.



Sindicato fecha convênio 
com escola de música

Boa música, quadrilha e vinho quente:
vem aí a Festa Junina do Sindicato! 

Consultório odontológico terá desconto especial para aposentados
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Já pensou em participar 
de um coral ou aprender a 
tocar algum instrumento? O 
Sindicato dos Metalúrgicos 
fechou uma parceria com 
a Escola de Música Skalla 
garantindo 50% de desconto 
aos metalúrgicos aposentados 
e familiares. Mais informações 
pelo telefone 4584-4865.

No dia 20 de junho, a partir 
das 16h, tem Arraiá dos 
Metalúrgicos no Clube de 
Campo. A tradicional festa 
junina do Sindicato contará 
com uma programação musical 
especial. Já estão confirmadas 
as presenças da dupla Rosa 
e Rosinha, do cantor Juliano 
Gaiteiro e do Trio Serelepe.
Haverá distribuição gratuita 
de pipoca, quentão e vinho 

O consultório odontológico do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
já está pronto para receber os 
associados. Localizado no 2° 
andar da sede, o ambulatório 
foi totalmente equipado com 
aparelhos e instrumentos 
modernos para atender todas 
as necessidades. “Estamos 
preocupados com a saúde dos 
nossos aposentados e também 
daqueles que ainda estão na 
ativa”, reforça o diretor do 
Sindicato, José Carlos Gomes 
Cardoso (Mineiro). 
A equipe de profissionais atuará 
sob a coordenação do Dr. Luís 
Carlos Trefílio, que passará a 
atender a partir do dia 15 de 
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junho. As consultas podem ser 
agendas pelo telefone 4527-
3100. Os associados contarão 
com desconto no atendimento, 
porém os aposentados terão 
um preço ainda mais especial!

Rosa e Rosinha e Juliano Gaiteiro estarão no arraiá no Clube de Campo

quente. Além da boa música 
e a animada quadrilha, os 
participantes poderão saborear 
comidas típicas e conferir as 
barraquinhas espalhadas pelo 
Clube, enquanto as crianças 
se divertem nos brinquedos 
montados para a festa. A 
entrada é gratuita para sócios 
e não-associados pagam R$ 
10,00. 

No novo consultório, o diretor 
Mineiro recebeu o Dr. Trefílio
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Baile e churrasco para comemorar os 69 anos do Sindicato

Mais de mil pessoas foram 
ao Espaço M comemorar os 
69 anos do Sindicato dos 
Metalúrgicos no Baile de 
Aniversário. A banda Skyppe 
esquentou a noite fria do 
sábado 30 de maio e colocou 
todo mundo pra dançar. 
Para o presidente Eliseu Silva 
Costa, uma palavra pode 
resumir esses 69 anos de 
história: luta. “A trajetória da 
nossa categoria tem que ser 
preservada.”
Entre os convidados 
estava Cláudio Magrão, 
presidente da Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de 
São Paulo, que fez questão 
de elogiar a atuação do 
Sindicato, considerado por 
ele um dos mais importantes 
do Estado de São Paulo. 
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CineArte traz vencedor do Oscar e Dercy Gonçalves

Dia 18/7: Noite do Flashback

No dia 27 de junho, às 19h, a Sessão dos 
Trabalhadores do CineArte contará com o 
premiado “12 Anos de Escravidão”, vencedor 
do Oscar 2014 de Melhor Filme, Melhor Atriz 
Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado. 
No dia 7 de julho, às 14h30, é a vez da Sessão 
Pipoca exibir a comédia nacional “Sonhando 
com Milhões”, dirigido por Eurides Ramos e 
estrelado pela inconfundível Dercy Gonçalves. 
Todas as sessões são gratuitas, com direito 
a suco e pipoca! Prestigie e traga sua família!

Vem aí mais uma Noite do Flashback 
no Clube de Campo dos Metalúrgicos. 
Será no dia 18 de julho, a partir das 
22h, com o som dos DJs Wagner e 
Sandrinho. Associados tem entrada 
livre. Não sócios pagam R$ 10 (mulher), 
R$ 15 (homem) ou R$ 20 (casal).
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“É uma entidade forte 
politicamente, culturalmente, 
sem deixar de oferecer lazer 
aos seus associados.”
A festa dos 69 anos prosseguiu 
no domingo, dia 31, no 
Clube de Campo, com muita 
música, chope e churrasco. 
Mesmo com o tempo 
chuvoso os associados não 
perderam a oportunidade 
de reunir a família e garantir 
aquele bom bate-papo. O 
aposentado Maurílio Pinto 
da Silva (de braço erguido, 
na foto abaixo), esbanjando 
bom humor, prestigia a festa 
todos os anos. “Sou sócio 
desde a fundação do Clube. 
Sempre venho comemorar 
o aniversário do Sindicato, 
acompanhado da minha 
canequinha, é claro.” 


