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Mudou-se
Endereço insufi ciente
Não existe número indicado
Ausente
Não Procurado

Desconhecido
Recusado
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Porteiro/Síndico
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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 XXIX - Nº01

Vem aí mais um Carnametal   
que promete agitar o Clube 
de Campo do Sindicato dos 
Metalúrgicos. Serão dois bailes 
noturnos nos dias 6 e 8/2, e duas 
matinês nos dias 7 e 9/2, no  ginásio 
de esportes com a animação da 
banda Skyppe, já conhecida por 
agitar várias festas e eventos do 
Sindicato. 

Sócios têm entrada livre, 
basta apresentar a carteirinha.
Para não sócios, o Sindicato 
está mantendo o mesmo valor 
do   ingresso   cobrado   nos    anos 
anteriores (confira abaixo). Nas
matinês, será permitida a entrada 
de crianças a partir de 3 anos de 
idade, desde que acompanhadas 
dos pais ou responsáveis.

Bebidas alcoólicas só serão 
vendidas aos maiores de 18 anos. 

Vem aí o Carnametal 2016
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A animação fi cará por conta da Banda Skyppe

Confi ra os horários dos bailes e o preço dos ingressos para convidados:

Baile noturno: sábado (6) e segunda (8), das 23h às 4h.
Convidados (não sócios): homens pagam R$ 50; e mulheres, R$ 30.
Matinê: domingo (7) e terça (9), das 15h às 20h.
Convidados (não sócios): homens pagam R$ 30; e mulheres, R$ 15.

Funcionamento do Clube:

Vale lembrar que durante o Carnaval (dias 6, 7 , 8 e 9/2) o Clube de 
Campo funcionará normalmente, das 8h às 18h. A academia abrirá no 
sábado (dia 6) e depois só retorna às atividades na quinta-feira (dia 11). 
As demais dependências como piscinas e pesqueiro funcionam normal, 
fechando na Quarta-Feira de Cinzas (10) para manutenção. 
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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O problema começou 
há mais de dois anos, 
quando a Sifco transferiu os 
inativos (aposentados) para 
a Associação Desportiva 
Classista (ADC) da empresa. 
Como consequência, os 
planos dos aposentados 
tiveram reajustes muito 
altos.

Com base na ilegalidade 
desta transferência, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
entrou com uma ação

Justiça determina que a Sifco reinclua 
aposentados no plano de saúde  

Não poderia começar este texto 
de outra maneira. Quero desejar 
a vocês um 2016 cheio de saúde, 
de alegrias e de tudo o que 
sonharem! E iniciamos o ano 
com uma data especial, dia 24 de 
janeiro comemoramos o dia dos 
Aposentados. Parabéns!

Este é um ano muito importante, 
quando o Sindicato completará 
70 anos. Temos motivos de 
sobra para comemorar, afi nal, 
quanto conquistamos nestas sete 
décadas...foram anos de muita 
luta. E tenham a certeza de que 
continuaremos lutando por todos 
os trabalhadores e por vocês, 
aposentados, que nos ajudaram a 
escrever esta história.

Queremos uma vida cada 
vez  melhor para todos os 
companheiros, com um salário 
digno, com um plano de saúde a 
preço justo, com muita diversão. E 
por falar em diversão, o CineArte 
está de volta em fevereiro e tem 
ainda o Carnaval. Tudo de graça 
para vocês!

Aproveito para agradecer a 
cada um que participou da 
Campanha “Seja Presente neste 
Natal”. Arrecadamos milhares 
de brinquedos que, com certeza, 
fi zeram muitas crianças felizes. É 
a prova de que juntos somos mais 
fortes.

Que neste ano continuemos unidos 
para conquistarmos muito mais.

Um ano especial

O ano de 2016 começou 
com novidades no Museu 
do Metalúrgico, graças ao 
aposentado Nelson Vieira, 
que doou uma foto que 
retrata os primeiros passos 
da Elefi x. O registro foi feito 
em 1978, ano de fundação da 
empresa. 

Vieira, atualmente com 71 
anos, atuou durante um ano 
na empresa. “Fui o funcionário

Foto histórica da Elefi x é doada
ao Museu do Metalúrgico

número um da Elefi x, essa 
fotografi a foi tirada cinco 
meses após a fundação da 
empresa. Eu já tinha uma 
certa experiência por ter 
trabalhado anteriormente 
na antiga Krupp”, disse. 

Após ter saído da Elefi x, 
Nelson voltou para a 
empresa ThyssenKrupp 
e atuou durante 18 anos
como modelador.

Mostrando muita raça nos jogos, o Tubarão comemorou o título no módulo Aberto. 

coletiva na Justiça, que
determinou que a 
Sifco teria 30 dias para 
reincluir os aposentados 
no mesmo plano de 
saúde e com a mesma 
cobertura assistencial dos 
trabalhadores da ativa.

A  Justiça  fi cou em 
recesso até o dia 20 
de janeiro. Estamos 
acompanhando o caso. As 
novidades vocês podem 
acompanhar pelo site. 
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Curso de educação de jovens e adultos na Sede do Sindicato

Aposentado possui vasto
acervo de poemas 

Em parceria com a Prefeitura 
de Jundiaí, o Sindicato dos 
Metalúrgicos será sede para 
as aulas do primeiro ano do 
Ensino Fundamental para a 
Educação de Jovens e Adultos. 
 “Esse convênio com a
Prefeitura vai proporcionar que
um número maior de pessoas 

Um jaleco azul, um sorriso 
franco no rosto e as mãos 
que carregam a experiência 
de anos de trabalho no setor 
metalúrgico, mas que nas horas 
vagas seguram a caneta com 
muita leveza. É   assim que André 
Batista leva a vida. Entre as tarefas 
e ferramentas de sua pequena 
serralheira, ele ainda encontra 
tempo para realizar sua atividade 
favorita: escrever poemas. 

O aposentado, de 79 anos 
muito bem vividos, atuou na 
empresa Sifco durante 18 anos 
como Modelador. Ele lembra 
com carinho dos velhos tempos. 
“Foi um período de muito 
companheirismo e aprendizado. 
O profissionalismo nos dominava, 
estávamos buscando realizações 
e tudo isso fez com que surgissem 
grandes amizades”, disse. 

Além do trabalho, Batista 
também expressa toda sua 
criatividade e sentimento na 
criação de poemas. “Elaborei o 
meu primeiro poema em 1987, 
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faça o curso. Estamos muito 
felizes em ter um espaço 
adequado para as aulas”, disse 
Eliseu Silva Costa, presidente do 
Sindicato. 

As inscrições vão até o dia
12 de fevereiro na Argos, na 
rua José do Patrocínio, 200, na 
Vila Arens. Para se inscrever é 

ano em que comemorei bodas 
de prata. Depois não parei mais”, 
explicou. O acervo de André é 
variado, são aproximadamente 
70 poemas que abordam temas 
como espiritualidade, amor, 
amizade, política e cultura. 

Ao entrar em sua serralheira, 
onde realiza pequenos serviços 
“para não ficar parado”, é possível 
ganhar alguns minutinhos lendo 
versos e frases escritos por André 
Batista. “A poesia é tudo aquilo 
que vivemos, é o mundo à nossa 
volta”, finalizou. 

preciso ter, no mínimo, 15 anos e 
levar RG, CPF e comprovante de 
endereço.

As aulas começam no dia 
15 de fevereiro e serão de 
segunda a sexta, a partir das
19 horas.

Mais informações pelos 
telefones 4526-6230 ou 4587-3518.
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Mostrando muita raça nos jogos, o Tubarão comemorou o título no módulo Aberto. Com muita técnica, o time do ADC Sifco foi o campeão no módulo Interfábrica

A temporada de pesca no Lago 
Grande volta em fevereiro. Nos 
dias 13 e 20, das 8h às 17h.

Anote aí:

Agradeço por eu existir
e por fazer o que faço 
Nada vai substituir 
mesmo que surja o fracasso 

O tempo vai passando
e vai diminuindo o espaço 
E quando estou caminhando 
já vou sentindo o cansaço 

Estamos sempre esperando
as mudanças que vem 
E tendo a con� ança
que por elas passaremos também  

Graças eu vos rendo
ó Pai, Senhor
Por me dar este talento 
e de ser um trovador 

(Trechos do poema 
“Agradecimento”,
de André Batista) 

VidAAtivA

Esportes - Campeonato de Futebol 7Society



A Campanha  “Seja Presente 
neste Natal”, promovida pelo 
Sindicato, foi um sucesso. 
Milhares   de brinquedos foram 
arrecadados e doados para as 
prefeituras de Jundiaí, Várzea 
e Campo Limpo e para o Grupo 
de Jovens RBD, que distribui 
brinquedos às comunidades 
carentes da região.

A chegada do Papai Noel de 
helicóptero no Clube de Campo 
fechou a campanha com chave de 
ouro. Centenas de pessoas levaram 

Estava com saudade das sessões 
do CineArte? Elas estão de volta! 
A Sessão Pipoca exibirá no dia 2 
de fevereiro, às 14h30, o fi lme “2 
Filhos de Francisco”, baseado na 
vida dos cantores sertanejos Zezé Di 
Camargo e Luciano. 

Campanha de Natal arrecada 
milhares de brinquedos

Sessão Pipoca
está de volta

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

Boletim Institucional

Expediente: O Boletim dos Aposentados é uma publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista  |
Presidente: Eliseu Silva Costa | Jornalista responsável: Fabiane Bernardi (MTB26.847/SP) | Atendimento: imprensa@metalurgicosjundiai.org.br | 
tel. (11) 4527-3100  | Site: www.sindicatometal.org.br | Sede: Rua XV de Novembro, 240 (Jundiaí) | Tiragem: 6.000 exemplares
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Os diretores Natanael Onofre Matias 
(Caé) e Rose Prado entregaram os 
presentes para o Fundo Social de 
Solidariedade de Jundiaí. “Foi uma 
Campanha muito linda”, disse a 
presidente do Fundo, Margarete 
Bigardi.

Em Campo Limpo, os diretores Luís 
Carlos de Oliveira e Rose Prado 

entregaram os brinquedos para a 
presidente do Fundo, Maria Olivia 

Gonçalves e para a primeira-dama 
Maria Catarina de Assis. “Esses 

brinquedos vão nos ajudar
bastante”, disse Maria Olivia.

A presidente do FUNSS de Várzea 
Paulista, Maria Ângela Rossi e 
a supervisora, Maria Aparecida 
Rezende Pedroza, receberam os 
brinquedos dos diretores Eléscio 
Caldato e Rose Prado. “Essas doações 
vão fazer muitas crianças felizes”, 
disse Maria Ângela.

Rose Prado entregou os presentes
para o estudante Mateus Viotto do 
Grupo de Jovens RBD, que distribui 

brinquedos na véspera do Natal para 
crianças carentes da região. “Toda 

doação é sempre muito bem-vinda”, 
disse ele. 

para casa uma foto com o Bom 
Velhinho. O metalúrgico aposentado, 
Odair Jahnel (foto abaixo), fez questão 
da lembrança. “Meu neto não veio, 
mas eu não podia perder essa festa”, 
disse. Confi ra todas as fotos no site 
sindicatometal.org.br

Centenas de pessoas acompanharam
a chegada do Papai NoelM
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Quem foi ao Clube de Campo pode levar para 
casa uma foto de recordação

O aposentado Odair Jahnel fez questão de tirar 
uma foto com o Papai Noel
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ANOTE AÍ : PLANTÃO NA SEDE DIA 30/1

No dia 30/1, das 9h às 13h, haverá 
plantão na sede. Aproveite para atualizar 
seu cadastro e acertar pendências.


