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FECHAMENTO AUTORIZADO  PODE SER ABERTO PELO EBCT

Boletim dos AposentAdos do sindicAto dos metAlúrgicos de JundiAí, VárzeA pAulistA e cAmpo limpo pAulistA Ano XXViii - nº11

O dia a dia dentro das fábricas, 
as lutas e conquistas dos 
trabalhadores fazem  parte da 
exposição fotográfica “Força 
Metalúrgica: História de Luta”, 
que está em cartaz no Museu 
do Metalúrgico. A mostra, que 
teve sua abertura no dia 29 de 
setembro, reúne mais de 20 
painéis fotográficos que retratam 
um pouco da história da categoria 
metalúrgica em nossa região. 
As imagens foram selecionadas 
a partir de um vasto arquivo 
fotográfico do Sindicato, além de 
arquivos pessoais. A exposição 
registra cenas de manifestações 
nas ruas, passeatas, participação 
em movimentos nacionais e, claro, 
os trabalhadores em ação no 
interior das fábricas. 
Vários aposentados retratados 
foram convidados para a abertura, 
como o senhor Segismundo 
Turchet. Ele é uma das pessoas 
que  contribuíram  com doações 
valiosas para o Museu. (veja no box 

O metalúrgico aposentado Segismundo Turchet doou 
duas medalhas comemorativas que ele recebeu 
pelos 25 anos de trabalho na empresa Sifco e uma 
foto do momento da entrega dessas medalhas. 
que representam uma vida dedicada à indústria 
metalúrgica.

abaixo)
Os metalúrgicos 
aposentados  
Â n g e l o 
Gutierrez Ruiz e 
José de Anchieta 
Soares também 
estão em fotos 
da exposição. 
“Foi muito bom 
rever tantos momentos que já 
estavam esquecidos”, disse José, 
que está em um painel com vários 
amigos da Krupp. 
Rose Prado, diretora do Sindicato, 

Exposição “Força Metalúrgica: História de Luta” 
revive momentos marcantes da categoria
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Segismundo Turchet ao lado de sua foto, tirada na década de 50

A Exposição vai até dezembro. A entrada é gratuita

fez a abertura 
oficial da 
mostra e 
agradeceu a 
contribuição 
de tantos 
companheiros 
durante esses 
70 anos de 
h i s t ó r i a . 

“Foram muitas lutas, muitas 
conquistas. Uma história que 
precisa ser resgatada e valorizada”, 
comentou ela.
A exposição fica no Museu do 
Metalúrgico até dezembro e pode 
ser vista de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, com entrada franca. 
Não perca tempo, visite! Veja o 
vídeo da abertura da exposição no 
site www.sindicatometal.org.br.
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A decisão da Justiça foi 
publicada no Diário Oficial 
no dia 7/10. Uma vitória da 
empresa, dos trabalhadores 
e também do Sindicato, 
que acompanhou o caso de 
perto.
Com a aprovação do plano, 
desde o dia 8/10 já começou 
a valer o prazo de seis meses 
para pagamento da 1ª 
parcela aos trabalhadores. 
A 2ª deve ocorrer em até 12 
meses. 

O diretor de base do Sindicato 
Adriano Brito Silva, de 32 anos, 
morreu no dia 17 de outubro em 
um acidente de moto.
Adriano trabalhava na AOC 
Envision e entrou para a direção 
do Sindicato nas eleições de 2012. 
Era formado em  logística e cursava 
graduação em gestão de recursos 
humanos.
Nós, do Sindicato, sentimos pela 
grande perda e agradecemos pelos 
anos de dedicação.

Aprovado plano 
de recuperação 
judicial da Sifco Valeu, 

Companheiro!

Às vésperas do Sindicato 
completar 70 anos, resolvemos 
contar a história dos metalúrgicos 
da nossa região. Uma história de 
trabalho, de lutas e conquistas. 
Estou falando da Exposição  “Força 
Metalúrgica: História de Luta”, no 
Museu dos Metalúrgicos. Se você 
ainda não visitou, não perca! 

Nos mais de 20 painéis estão 
trabalhadores como vocês, que 
trabalharam duro, participaram 
de greves, de passeatas e que hoje 
fazem parte da nossa história. É um 
orgulho resgatar tantos momentos 
importantes.

E para vocês, que já se 
aposentaram mas continuam 
trabalhando, uma notícia pode 
ser útil. A “desaposentação” foi 
aprovada pelo Senado e, agora, 
aguarda a sanção da Presidente 
Dilma. É preciso fazer as contas 
para saber se é ou não vantajoso 
pedir uma nova aposentadoria, 
mas, em alguns casos, pode ser um 
bom negócio.

Bom mesmo, sem dúvida, é cuidar 
da saúde. Depois do Outubro 
Rosa, um alerta para a prevenção 
do câncer de mama, vem aí o 
Novembro Azul. Será um mês para 
nós, homens, cuidarmos da nossa 
saúde. 

Para vocês, que 
fazem parte 
da história do 
Sindicato

O Senado aprovou, no dia 
7 de outubro, a Medida 
Provisória que inclui a criação 
de um dispositivo que 
permite a “desaposentação”, 
que funciona da seguinte 
maneira: o aposentado 
que voltar a trabalhar pode 
pedir um novo cálculo do 
benefício depois de 60 novas 

“Desaposentação” é aprovada pelo Senado

Em três semanas, 
Caé consegue várias 
conquistas como 
vereador

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 S
IN

D
IC

AT
O

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 S
IN

D
IC

AT
O

contribuições.
Alguns aposentados metalúrgicos 
já conseguiram o benefício, mas 
por meio de decisões judiciais. 
A presidente Dilma Rousseff 
tem até o início de novembro 
para sancionar ou vetar 
a MP. Estamos de olho, 
acompanhando o assunto!

Durante três semanas, Caé assumiu uma 
vaga na Câmara de Vereadores

Durante três semanas, o 
secretário-geral do Sindicato 
dos Metalúrgicos, Natanael 
Onofre Matias (Caé), ocupou a 
cadeira de Paulo Malerba (PT) 
na Câmara Municipal de Jundiaí.
Como vereador, Caé teve três 
projetos-de-lei aprovados: o 
que cria o Selo da Empresa 
Amiga da Cultura, o que institui 
o Selo da Empresa Amiga do 
Trabalhador com Deficiência e 
impõe a divulgação de quantas 
vagas são garantidas pela lei 
e quantas estão ocupadas e, 
também, o projeto-de-lei que 
cria a Semana do Metalúrgico 

no calendário Municipal de 
Eventos no mês de maio.
Além dos projetos-de-lei, Caé 
apresentou duas moções, 
dois requerimentos e sete 
indicações ao Executivo. 
“Gostaria de agradecer a todos 
que participaram destes dias 
históricos para os metalúrgicos 
de Jundiaí. Foi um orgulho ter 
representado essa categoria 
tão batalhadora, tão vitoriosa”, 
disse Caé.



Muita diversão na Festa das Crianças no Clube de Campo

Caminhada no Clube de 
Campo marca Outubro Rosa

A festa do Dia das Crianças 
atraiu mais de 10 mil pessoas ao 
Clube de Campo. Dezenas de 
brinquedos foram espalhados 
pelo clube e as crianças puderam 
fazer pinturas faciais, tirar fotos 
com personagens e curtir os 
artistas mirins no palco, onde 
também aconteceu o sorteio 

Na manhã do dia 18 de outubro, 
no Clube de Campo, uma 
caminhada marcou o Outubro 
Rosa, campanha de prevenção 
ao câncer de mama. Cerca de 
200 pessoas vestiram a camiseta 
distribuída pelo Sindicato e 
fizeram questão de participar. 
“Aderimos à campanha para 
conscientizar as mulheres sobre 
a importância da prevenção. 
Quanto mais cedo o câncer de 
mama for descoberto, maiores 
as chances de cura”, disse Rose 
Prado, diretora do Sindicato e 
organizadora do evento.
A caminhada foi em volta do 
lago grande. Antes, houve um 
aquecimento com uma aula 
de dança do ventre e, depois, 
uma aula de zumba encerrou as 
atividades. E não foram apenas 
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de várias bicicletas. Cachorro 
quente, pipoca, algodão doce, 
refrigerante e sorvete foram 
distribuídos gratuitamente. 
Eronilde Guimarães Costa, 
aposentado da Krupp, sempre 
levou seus cinco filhos na festa e 
agora foi a vez de ver seus netos 
se divertirem. Roseane, 

as mulheres que participaram. 
Muitos homens vestiram a 
camiseta rosa para apoiar a 
causa. O metalúrgico aposentado 
Nelson Manoel Gomes (foto 
menor) disse que é preciso deixar 
o preconceito de lado quando o 
assunto é saúde. “Não são apenas 
as mulheres que precisam fazer 
exames, os homens também. Eu 
me cuido”.
O  aposentado  tem toda razão, por 
isso, neste mês, o Sindicato entra 
na campanha Novembro Azul, um 
alerta para que os homens façam 
exames e se previnam do câncer 
de próstata. “Além de lutarmos 
por melhores salários, queremos 
que os trabalhadores tenham 
saúde e qualidade de vida”, disse 
Eliseu Silva Costa, presidente do 
Sindicato.

uma de suas filhas, lembra 
com saudades daquele tempo. 
“Me divertia muito e agora faço 
questão de trazer meus filhos: 
Pedro e Alice”, conta ela. Seu 
esposo, Alessandro Molinero, 
da Krupp, acrescenta: “Essa é 
uma festa para reunir toda a 
família.”
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Eronilde com a família na festa As crianças se divertiram na festa, que atraiu mais de 10 mil pessoas

“Incrições no site www.sindicatometal.org.br"

Churrasco, chopp e muitas gargalhadas 
marcaram a tarde do dia 27/9 no 6° 

Encontro da  Velha Guarda da KSB. Um 
torneio de truco foi organizado para coroar 

o encontro, que já tem data pra 2016: 
25/09. Confira mais fotos no site!



A criançada 
tomou conta 
do CineArte! No 
dia 6, o filme “Os 

Batutinhas” arrancou risos 
de todos. O metalúrgico 

Ederson Alexandre Santos 
Gomes veio com a esposa e os 

cinco filhos. “Eu estava de folga, 
minha esposa também, então resolvemos aproveitar para 
trazer as crianças”. 
No sábado, dia 10, a sala lotou com avós, pais e filhos 
que assistiram à maratona de desenhos e “Chaves”. O 
aposentado da Krupp, Alcides Gomes trouxe os netos 
Emily, Isabela, Pedro Henrique e Júlio César. Acompanhado 
da esposa Maria de Lurdes, ele disse que gostaria que 
sempre houvesse uma matinê aos sábados. “Se os pais 
não puderem trazer as crianças, com certeza os avós 
trarão”, prevê ele. 
Confira alguns filmes para novembro: 
Dia 3/11 Sessão Pipoca: Vidas Secas
Dia 28/11 Sessão dos Trabalhadores: Batalha de Argel

Preparem os molinetes! A pescaria vai rolar solta no Lago 
Grande nos dias 7 e 14 de novembro. Os valores continuam 
os mesmos: R$ 30 para sócio, R$ 60 para não sócio.
Quem chegar para pescar após as 13h, pagará R$ 20 (sócios) 
e R$ 50 (não sócios). Os valores são para até 10 quilos de 
peixe. Acima desse peso, será cobrado R$ 11 por quilo. 
Se programe e aproveite!

O aniversário de 2 anos da banda 
Skyppe, conhecida por ter tocado no 
carnaval e na festa de aniversário do 
Sindicato, será comemorado com um baile no dia 21/11, às 
21h, no Espaço M. Integrantes da banda estarão de plantão 
na sede, no dia 6/11, para venda de mesas (com 6 lugares) 
com preço especial para associados: R$250 (mesa/sócios). Não 
sócios pagam R$ 350 a mesa. Confira o horário do plantão: das 
8h às 12h e das 14h às 18h. Reserva de mesas e informações 
4584 4865, com Rose.

No dia 3 de outubro, o Espaço M 
recebeu mais de mil pessoas para 
curtir o Baile da Primavera do 
Sindicato. A animação ficou por 
conta da banda Faixa Nobre, que 
apresentou um repertório dançante 
em um show cheio de luz e alegria. 
Para o diretor Eléscio Caldato, é uma 
satisfação ver a casa cheia. “A época 
do ano em que esse baile é realizado 
ajuda a inspirar os frequentadores. 
Por isso é uma festa tão animada e 
bonita.” 
O aposentado Oswaldo Ribeiro 
da Silva, associado do Sindicato há 
40 anos, foi para a pista de dança 
acompanhado da esposa Jaci assim 
que a banda começou a tocar. 
“Adoramos todos os bailes, pois são 
sempre muito bons.” 

A sauna masculina do Clube de 
Campo continua funcionando 
às quartas-feiras em caráter 
experimental, das 17h ás 21h. 
Vale lembrar que para aproveitar 
a sauna é preciso estar com o 
exame médico em dia.

Cinearte
especial para 
as crianças

Sauna às quartasLago Grande em novembro

Baile comemora 
aniversário da Banda 
Skyppe

Muita curtição e 
alegria em mais um
Baile da Primavera
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O metalúrgico 
Ederson levou 
toda a família 
ao cinema
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Oswaldo Ribeiro e a esposa Jaci não 
perderam tempo e caíram na dança

Mais de mil pessoas 
lotaram o Espaço M
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