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FECHAMENTO AUTORIZADO  PODE SER ABERTO PELO EBCT

Família metalúrgica lota o Clube para festejar o 1º de maio

Uma missa, celebrada pelos 
padres Leandro Megeto 
e Wilson Vitoriano, lotou 
o Espaço M e deu início à 
festa de 1º de maio no Dia 
do Trabalho.  No Clube de 
Campo dos Metalúrgicos os 
quiosques estavam lotados, 
reunindo familiares e amigos. 
“Participo dessa festa desde 
que fiquei sócio: isso foi 
em fevereiro de 1960. Faço 
questão de sempre vir”, 
disse Luís Valle, metalúrgico 
aposentado.
Teve também quem se 
acomodou à sombra das 
árvores para aproveitar a 
festa, que contou com shows 
de grupos regionais e grandes 
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nomes como Sérgio Reis, 
Giovanni, Wanderley Cardoso, 
Wesley dos Teclados, Os 
Travessos, Carreiro & Capataz, 
e Mato Grosso & Mathias que 
animaram o público.
O ato político tratou da 
questão da terceirização. 
“É um projeto injusto, pois 
irá precarizar fortemente a 
classe trabalhadora. Estamos 
preparados para lutar contra 
esse mal”, disse o presidente 
Eliseu Silva Costa.
O prefeito Pedro Bigardi 
também confirmou sua 
posição contrária ao PL 4330. 
“Terceirização é precarização 
do trabalho! É perda de 
direitos! Não podemos aceitar 

isso nunca”, reforçou ele. 
O cantor e também deputado 
federal Sérgio Reis (PRB) – uma 
das atrações musicais da festa 
– revelou que votou contra a 
proposta: “Esse projeto não 
ajuda quem realmente precisa. 
Não podemos aceitar calados 
essa medida”.
Mais informações, fotos 
e vídeos sobre a festa do 
trabalhador você confere no 
novo site do Sindicato: www.
sindicatometal.org.br

Acima, 
Espaço M 
repleto de 

fiéis para a 
missa. Ao lado, 

Eliseu recebe 
Sérgio Reis, que 

canta para o
público dançar.



2 Boletim Informativo

Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Quem esteve conosco, no Clube 
de Campo, participando da 
festa de 1º de Maio, percebeu o 
quanto estamos preocupados 
com a questão da terceirização. 
No ato político que fizemos lá, 
deixamos bem claro que somos 
completamente contra o PL 4330, 
que propõe a terceirização das 
atividades-fim nas empresas.

Se esse projeto for aprovado, será 
como se estivessem rasgando 
a CLT, pisoteando nos direitos 
dos trabalhadores que foram 
conquistados com tanto esforço. 
E você, amigo aposentado, sabe 
muito bem que não foi fácil escrever 
essa história baseada em tantas 
lutas. Por isso estamos dispostos 
a defender o trabalhador a todo 
custo, a fim de evitar a precarização 
das relações trabalhistas.

Prova disso é um documento 
oficial que o Sindicato enviou 
ao Senado reafirmando nossa 
posição contrária à terceirização, 
baseada nos perigos que esse 
projeto representa, como a perda 
de benefícios como 13º, férias, 
plano de saúde, PLR, segurança, 
melhores salários etc.

E seguindo esse pensamento de 
querer sempre o melhor para o 
trabalhador é que nós estamos 
negociando o reajuste do plano de 
saúde e finalizando a implantação 
do consultório odontológico. 
Em breve você será avisado das 
novidades e poderá desfrutar de 
mais esse serviço oferecido pelo 
Sindicato. Afinal, essa também é 
nossa missão: servir bem aqueles 
que tanto se dedicaram à grandeza 
da nossa categoria.

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

Reflexão em meio à festa

Plano de Saúde sem 
aumento até o mês de junho

O Sindicato dos Metalúrgicos continua firme na negociação 
do reajuste do plano de saúde dos aposentados junto ao 
Grupo Sobam. Até o momento, ficou definido que os meses 
de maio e junho permanecem no mesmo valor, enquanto a 
comissão discute uma nova porcentagem de aumento junto 
ao plano de saúde. “Estamos empenhados e lutando para que 
o reajuste seja o menor possível e não afete tanto o bolso do 
aposentado”, afirma o presidente Eliseu Silva Costa.

No mês passado o Sindicato dos Metalúrgicos 
recebeu a visita da diretora de Recursos Humanos Eva 
Degerman, do grupo sueco Coesia, acompanhada da 
gestora de RH para a América Latina, Josania Bortoletto. 
Elas foram recebidas pelo diretor José Carlos Gomes 
Cardoso (Mineiro), que mostrou as instalações da sede e 
explicou seu funcionamento. “Estou impressionada com 
a quantidade de serviços prestados aos trabalhadores”, 
disse Eva, comparando com o sistema sindical sueco. “Lá 
não é comum ver esse tipo de estrutura de atendimento.”

Diretora de RH da Suécia visita o Sindicato
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O diretor Mineiro, entre Josania e a sueca Eva, 
ambas do Coesia Group.

Atendimento 
odontológico

O consultório odontológico do Sindicato dos Metalúrgicos 
está na fase de instalação dos aparelhos para oferecer o que 
há de melhor e mais moderno aos associados. Em breve serão 
divulgadas as informações sobre o atendimento e horário, 
bem como a abertura da agenda de consultas. Acompanhe as 
novidades pelo nosso site!



Sessão Pipoca é diversão garantida

Mês de abril é marcado por doações ao Museu do Metalúrgico
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A Sessão Pipoca do mês de 
maio lotou o CineArte, no 
dia 5, com a exibição de “O 
Corintiano”, com Mazzaropi, 
atendendo a pedido dos 
aposentados. “Por mim, 
poderia passar todos os filmes 
dele”, disse Laércio Parilha, 
acompanhado da esposa 
Leonor. 
Valdomiro Domingos Onório 
ficou mais de 20 anos sem ir ao 
cinema mas, quando leu sobre 
a Sessão Pipoca no boletim 
que recebe mensalmente em 
casa, se animou e trouxe a 
mulher. “É um passeio legal, 

dá para a gente se distrair”, 
contou.
Além da Sessão Pipoca, que 
acontece toda 1ª terça-feira 
do mês, às 14h30, o Sindicato 
também realiza sessões de 
cinema durante a semana 
à noite e aos sábados. A 
programação dos filmes e 
horários você confere no nosso 
site: www.sindicatometal.org.
br, ou pelo telefone 4527-
3100. As sessões são gratuitas, 
com direito a suco e pipoca. 
Participe! No dia 2 de junho, 
às 14h30, será exibido o filme 
“Nadando em Dinheiro”.

Próxima Sessão: 
dia 2/6, às14h30
“Nadando 
em Dinheiro”
com Mazzaropi

Na foto, em 1961, o então 
presidente da República 
Jânio Quadros inaugurava, 
ao lado de autoridades 
locais e empresários, a 
empresa ThyssenKrupp 
Metalúrgica, em Campo 
Limpo Paulista.

Para saber mais sobre 
a nossa história, visite 
o Museu na sede da 
entidade, que funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. Entrada livre.

tempo...
Naquele 

No mês de abril, o Museu do 
Metalúrgico recebeu duas 
relíquias para enriquecer o 
acervo. Segundo os próprios 
doadores, os engenhos tiveram 
grande utilidade e foram 
passados de geração para 
geração.
A primeira doação - um kit de 
carpintaria formado por um 
arco de pua, quatro brocas 
verruma e uma plaina manual - 
foi feita por Ademir Marcanzola. 
As peças pertenceram ao pai de 
Ademir, Antônio Marcanzola. 
“Essas ferramentas sempre 
estiveram entre nós. Só sei que 
o meu pai as comprou usadas. 
Muito provável que sejam do 
início do século passado”, calcula 
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o aposentado de 72 anos.
A segunda doação - uma 
carretilha de poço - foi feita 
pelo aposentado Sidney 
Rodrigues Pereira, de 62 anos. 
O equipamento sempre 
esteve de posse da 
família. “É uma 
peça muito antiga, 
muito usada pelo 
meu pai. Eu queria 
mostrar para o 
meu neto como 
se fazia para 
conseguir água 
naquele tempo, 
aí acabei achando 
a velha carretilha. 
Resolvi doar para 
que a memória 

não seja esquecida. Sei que 
estará em boas mãos”, declarou 
ele, que trabalhou na Sifco e na 
Krupp.

O aposentado Ademir Marcanzola doou 
um kit carpintaria ao Museu.
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Dia 20 de junho tem Arraiá do Clube de Campo

Prepare-se para o rastapé! 
No dia 20 de junho, a partir 
das 17h, temos o Arraiá 
dos Metalúrgicos no Clube 
de Campo. A tradicional 
festa junina do Sindicato 
terá distribuição gratuita 
de pipoca, algodão doce, 
quentão e vinho quente.   
Além disso, os participantes 
poderão saborear comidas 
típicas e se divertir com 
brincadeiras nas barraquinhas 

Tudo pronto para o Baile de Aniversário

Dia 30 de maio está chegando 
e com ele a data do Baile de 
Aniversário do Sindicato, que 
será realizado a partir das 22h, 
no Espaço M. As mesas foram 
vendidas num prazo recorde, 
revelando o sucesso desse 
evento entre os companheiros.
Com animação da banda 
Skyppe, a noite contará com 

serviço de bar e buffet para 
atender os convidados, que 
não precisam se preocupar em 
levar bebidas. Para acrescentar 
um clima de elegância à festa, 
o traje é social. No dia seguinte, 
31 de maio, prosseguem as 
comemorações dos 69 anos 
do Sindicato no Clube de 
Campo, das 11h às 16h, para 
associados.
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Piscina e lago grande 
reabrem no 2º Semestre 

Por conta das baixas 
temperaturas e da 
manutenção anual, o parque 
aquático está fechado desde 
o dia 17 maio, voltando 
a funcionar no segundo 
semestre. A temporada 
de pesca também está 
encerrada, retornando em 
setembro com a abertura do 
lago grande. 
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espalhadas pela quermesse. 
A criançada também poderá 
aproveitar o touro mecânico, 
pula-pula, cama elástica, 
guerra de cotonete e piscina de 
bolinhas.
A entrada é gratuita para sócios 
e não-associados pagam R$ 
10,00. O Clube de Campo dos 
Metalúrgicos fica na Rodovia 
Tancredo de Almeida Neves, 
km 53/54, Bairro do Castanho, 
Jundiaí.

No ano passado, a tradicional 
quadrilha agradou quem 

passou pela festa.


