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Que tal fazer o Natal de uma 
criança mais feliz? Pensando 
em quem mais precisa, o 
Sindicato lançou a campanha 
“Seja presente neste Natal”, 
que vai arrecadar brinquedos 
novos. Tudo o que for 
arrecadado será entregue 
para as crianças atendidas 
pelas prefeituras de Jundiaí, 

Várzea Paulista e Campo 
Limpo Paulista.
Os brinquedos podem ser 
entregues até o dia 11/12 
na sede do Sindicato e nas 
empresas (confira lista no site 
www.sindicatometal.org.
br). No Clube de Campo as 
doações podem ser feitas até 
o dia 13/12. Participe!

Começou como brincadeira. O 
metalúrgico aposentado, Bráz 
Pinheiro da Silva, era o Papai 
Noel da família. Fez tanto 
sucesso que decidiu participar 
de um concurso de Papais 
Noéis. Ficou em primeiro 
lugar. A partir daí, os finais de 
ano mudaram para ele.
O metalúrgico, que se 
aposentou na Krupp há 20 
anos, ganhou uma nova 
profissão: Papai Noel. Há 4 
anos, ele é o Papai Noel oficial 
de shoppings de Jundiaí. A 
barba natural e o jeito doce 
agradam as crianças.
Aos 66 anos, Bráz aproveita a 
oportunidade. Acostumado 
com a indústria metalúrgica, o 
trabalho, agora, é na fábrica de 
sonhos. “É muito gratificante 
estar com as crianças. Elas 
me comovem e me trazem 
alegria”, declarou.
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É isso mesmo! Para fechar a 
campanha, o Papai Noel vai chegar 
de helicóptero no Clube de Campo! 
Leve seus filhos ou netos para essa 
grande festa, com direito a pipoca, 
algodão-doce e refrigerante. 
E não esqueça de levar um 
brinquedo novo para doação! 
Ganhe uma foto junto com o 
Papai Noel!

Papai Noel 
metalúrgico
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Neste último boletim de 2015, 
quero começar agradecendo. Muito 
obrigado a cada um de vocês que 
nos apoiaram durante este ano. 
Não foi fácil, mas conseguimos 
vencer nossos desafios.

Além da luta diária por melhores 
salários, nos esforçamos para 
melhorar a qualidade de vida de 
todos os companheiros. Tivemos 
as tradicionais festas anuais, os 
festivais de música e novos eventos, 
como as sessões de cinema de 
graça, que fizeram sucesso entre 
os aposentados.

Em 2016, teremos ainda mais 
motivos para comemorar. O 
Sindicato completará 70 anos e só 
foi possível chegar tão forte a esta 
idade porque tivemos o seu apoio. 
Continue com a gente!

E como o ano ainda não terminou, 
temos mais uma missão: ajudar 
quem mais precisa. Pensando 
nisso, criamos a campanha “Seja 
Presente neste Natal”, que vai 
arrecadar brinquedos novos para 
crianças carentes. Confira em 
nosso site onde estão os pontos de 
entrega e participe. 

Conto com a sua ajuda! Juntos 
somos mais fortes!

Muito 
obrigado!

Um dos fundadores do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
Osvaldo Galli, figura muito 
conhecida na categoria, 
visitou o Museu do 
Metalúrgico no dia 10 de 
novembro. O aposentado 
aproveitou para conhecer a 
exposição “Força Metalúrgica: 
Uma História de Luta” e se 
emocionou ao relembrar 
momentos tão importantes 
vividos pelos trabalhadores 
da região.
“Acompanhei todo o 
processo de fundação 
deste Sindicato. O antigo 
presidente, Guilherme 
Peron, foi um grande amigo. 
Dentro da empresa eu era 
um dos poucos associados 
ao Sindicato, mas com o 

Museu do Metalúrgico recebe a visita do 
ilustre Osvaldo Galli

tempo fui conversando e 
incentivando os meus colegas 
a se associarem também. 
Eu explicava para eles o 
quanto era importante ser 
participativo nas lutas em 
defesa dos trabalhadores”, 
contou Galli.
O aposentado, de 82 anos 
muito bem vividos, atuou na 
empresa Máquinas Morando 
de 1954 a 1975. Depois deste 
período, montou sua própria 
empresa com o nome de 
Implementos para Cerâmica 
Jundiaí. “Tudo que eu aprendi 
na Morando foi utilizado na 
minha empresa. Ensinei muita 
gente também e incentivei 
todos os trabalhadores a se 
associarem ao Sindicato”, 
disse. 
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Osvaldo Galli visita o Museu dos Metalúrgicos pela primeira vez

A presidente Dilma Rousseff 
vetou a  desaposentação 
na lei que cria novas regras 
para a aposentadoria.  A 
explicação dada é que 
isso causaria, no futuro, 
um rombo enorme na 
Previdência Social.
A desaposentação permitiria 
que o aposentado que 
voltasse a trabalhar 
pedisse um novo cálculo 
do benefício depois de 60 
novas contribuições.
A l g u n s  a p o s e n t a d o s 
metalúrgicos já conseguiram 

Dilma veta desaposentação
este benefício, mas por 
meio de decisões judiciais. 
Para quem está pedindo a 
desaposentação na justiça, 
nada muda. “Com o veto, 
continuam valendo as 
decisões dos tribunais que 
muitas vezes estão dando 
ganho de causa, afirma Erazê 
Sutti, advogado do Sindicato.
Para saber se a 
desaposentação é vantajosa 
é preciso fazer cálculos. Caso 
você precise de  ajuda, pode 
procurar o departamento 
jurídico do Sindicato.



Novembro Azul
Depois do Outubro Rosa, mês 
dedicado  à  prevenção do 
câncer de mama, é a vez dos 
homens aprenderem sobre a 
importância de cuidar da saúde. 
O Sindicato também está 
dando total apoio a Campanha 
Novembro Azul, um mês 
dedicado à conscientização 
sobre o câncer de próstata.
Uma faixa azul foi colocada na 

A lei concede vários 
direitos no caso de uma 
pessoa vir a ter câncer. 
Um deles interessa muito 
aos aposentados. Quem 
está em tratamento pode 
ter isenção do Imposto de 
Renda na aposentadoria, 
mesmo para aqueles 
que adquiriram a doença 
depois da concessão 
do benefício. Para 
conseguir a isenção, o 
paciente deve procurar 
o órgão responsável 
pelo pagamento de sua 
aposentadoria.
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Faixa azul para lembrar da importância 
da prevenção do câncer de próstata

Ao Que Nos Rege vence o 1º Festival Gospel Metalúrgico
O 1º Festival Gospel 
Metalúrgico, realizado dia 
7 de novembro no Espaço 
M, foi um show de louvor. A 
banda Ao Que Nos Rege foi a 
grande vencedora da noite, 
que reuniu 14 bandas.
Em 2º lugar ficou a Casa na 
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A banda Ao Que Nos Rege foi a vencedora do Festival Casa na Rocha ficou com o segundo lugar

Rocha (que também venceu 
o 2º Encontro dos Jovens 
Metalúrgicos). O 3º lugar 
foi conquistado pelo grupo 
Elo Sagrado. O prêmio de 
destaque foi para o rap da 
banda 2º Templo.
“Foi um evento maravilhoso! 

Agradecemos ao público 
e aos grupos que vieram 
louvar e apreciar tantos 
m ú s i c o s  t a l e n t o s o s ” , 
declarou a diretora Leonice 
Maria da Silva (Léo), ao 
lado da também diretora 
Vanessa Neris.

frente do Sindicato e quem 
chega ali  recebe um lacinho, 
que simboliza o apoio a esta 
causa. Durante a noite, o 
prédio fica iluminado de azul 
para que ninguém esqueça da 
campanha.
É preciso muita atenção 
mesmo. O câncer de próstata é 
o segundo mais comum entre 
os homens. Para este ano, a 
estimativa é de 68.800 novos 
casos da doença no Brasil, um 
caso novo a cada oito horas.
“Nossa luta não se limita a 
melhores salários e condições 
de trabalho. Queremos que 
os metalúrgicos tenham 
qualidade de vida e para isso 
cuidar da saúde é fundamental”, 
esclarece José Carlos Gomes 
Cardoso (Mineiro), diretor do 
Sindicato.

Você sabia?

Na tarde do dia 8/11, o Clube de Campo recebeu o 18° Encontro 
dos Amigos da Matrizaria Sifco. O tradicional evento contou com 
chopp, churrasco e sorteio de prêmios, além do torneio de truco.

Também foi realizado no Clube de Campo, o 8º Encontro Amigos da Tusa/
Siemens, no dia 7/11. A confraternização foi a oportunidade de relembrar 

muitas histórias e curtir um bom churrasco ao lado de velhos amigos.
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Confira os horários especiais 
de funcionamento do Sindicato 
durante as festas de final de ano

Anote aí: 24 de janeiro  
Dia do Aposentado

CineArte com 
programação especial 
no fim do ano
Na primeira semana de 
dezembro, nos dias 3, 4 e 5, 
a partir das 19h, o CineArte 
abrirá as portas para receber 
a 2° Semana do Audiovisual 
Livre. A organização é dos 
coletivos Coisarada e CineClube 
Consciência e tem apoio da 
Prefeitura de Jundiaí. 
A Sessão Pipoca entra de 
cabeça no clima de Natal, no dia 
8/12, às 14h30, com o clássico 
natalino “Esqueceram de Mim”, 
finalizando 2015 com chave 
de ouro. A programação do 
CineArte voltará no mês de 
fevereiro com muitas novidades, 
aguardem!

Em janeiro, temos um encontro marcado. Vamos 
comemorar juntos o Dia do Aposentado. Em breve 
você será informado sobre a programação que 
tornará esse dia ainda mais especial. 

Sede:
23/12 a 12/01: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
11h30 e das 13h às 18h.
Estarão em funcionamento os serviços de rescisão, 
cadastro, carteirinha, inclusão de dependentes, 
colônia de férias, contas a pagar e cobrança.

Dias 24 e 25/12: fechado
Dias 31/12 e 1/01: fechado

Colônia da Férias
Sorteio para o mês de fevereiro (Carnaval) será 
realizado dia 8/01, pois no dia 1/01 o Sindicato estará 
fechado.

Departamento Odontológico
De 23/12 a 12/01: de segunda a sexta-feira, das 8h às 
11h30 e das 13 às 18h.

Clube de Campo
25/12 e 1/01: fechado
27/12 e 3/01: não haverá exames médicos.

Academia
22/12 a 12/01: fechada para manutenção dos 
aparelhos e equipamentos. 

Pesqueiro
5/12 e 12/12: Lago Grande funcionará normalmente 
das 8h às 17h e encerra a temporada para 
manutenção, voltando no dia 6/2. 

Exames na AME
24, 25 e 26/12 e dias 31/12, 1 e 2/01: não haverá 
atendimento para exames médicos. 

Reserve a data: 
24 de janeiro. Até lá!

Junto com este boletim 
informativo, você está recebendo 
o Calendário 2016. Esta é uma 
forma que encontramos de 
estarmos juntos no decorrer 
de mais um ano, fortalecendo 
esse laço de amizade e gratidão 
que nos une há sete décadas! 
Agradecemos por sua dedicação 
à nossa categoria e a este 
Sindicato e aproveitamos a 
oportunidade para desejar a 
você e seus familiares, um Natal 
abençoado e um Ano 
Novo repleto de 
saúde e felicidade!

Em 2016, 
70 anos de história!


