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O estacionamento da sede do 
Sindicato se transformou em um 
salão de festas para receber cerca 
de 250 metalúrgicos aposentados 
para um gostoso café da manhã. 
“Eles são muito importantes, 
ajudaram a construir a história do 
Sindicato, merecem todo o nosso 
carinho”, disse o presidente Eliseu 
Silva Costa.

A festa teve a apresentação 
de metalúrgicos talentosos. 
O aposentado André Batista 
declamou quatro dos seus mais 
de 70 poemas e a Bandinha 
Amigos do Samba, com três 
integrantes metalúrgicos,  garantiu 
a animação (Conheça a história 
do fundador, Valdir Fregni, no 
quadro VidAtiva, na página 3).

Quem foi ao café da manhã, 
ainda levou para casa uma 
camiseta comemorativa dos 70 
anos que o Sindicato completa 
em 2016.

Dia do Aposentado é comemorado com café da manhã
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Aposentados aproveitaram o café da manhã

Reserve a data: 23 de maio!
A Semana do Metalúrgico será de 23 a 28 de maio. A abertura das comemorações será com 
um evento especial no Espaço M dedicado aos aposentados.
Mais detalhes nos próximos boletins, mas anote na agenda: será dia 23 de maio.

Remetente: Rua XV de Novembro, 
240 - CEP 13201-005 - Jundiaí - SP
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Acesse nosso site 
www.sindicatometal.org.br, 
confira mais fotos e assista 
ao vídeo que mostra  a 
comemoração.
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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O ano em que o Sindicato 
comemora sete décadas de 
existência está cheio de motivos 
para comemorar.

Quero agradecer a todos vocês 
que vieram até a sede do Sindicato 
no Dia do Aposentado. Foi uma 
manhã muito agradável ao lado 
de pessoas tão importantes para a 
nossa história.

O carnaval, mais uma vez, 
também foi um sucesso. Quem foi 
até o Clube de Campo se divertiu 
bastante. Quem não conseguiu 
ir, pode agora conferir algumas 
fotos aqui no nosso boletim e 
muitas outras em nosso site 
(sindicatometal.org.br).

Em março, teremos o Dia da 
Mulher e quero convidar vocês 
para um evento no Clube de 
Campo, no dia 6. Esta é uma data 
muito especial e não pode passar 
em branco! 

Além disso, em maio, teremos 
a Semana do Metalúrgico e 
para você, aposentado, também 
faremos um evento no nosso 
Clube, por isso reserve o dia 23 de 
maio na sua agenda. 

Mas, entre um evento e outro, 
a luta continua e as obrigações 
do dia a dia também. Estamos 
prontos para te ajudar a 
preencher o Imposto de Renda e 
acompanhando de perto como 
andam os planos de saúde dos 
ex-funcionários, inclusive os casos 
que já estão na Justiça, como o dos 
aposentados da Sifco.

Sabemos que a luta nunca 
termina, por isso é importante 
estarmos juntos, para que nossa 
categoria seja cada vez mais forte.

Comemorações 
e Lutas

Planos de saúde: estamos de olho!

A Sifco deveria reincluir os 
aposentados no mesmo plano 
de saúde e com a mesma 
cobertura assistencial dos 
trabalhadores da ativa, mas não 
cumpriu a decisão judicial.

Diante disso, o Sindicato 
pediu à Justiça que aplicasse 
a multa fixada na sentença: 
R$500,00 por dia e aguarda 
a decisão, que deve sair  
em breve.

A briga judicial começou 
há mais de dois anos, 
quando a Sifco transferiu 
os inativos (aposentados), 
para a Associação Desportiva 
Classista (ADC) da empresa, 
com o intuito de minimizar os 
custos com o plano de saúde 
dos empregados ativos. Como 
consequência, os planos dos 
aposentados tiveram reajustes 
muito altos.

Sifco

Takata
O Departamento jurídico 

do Sindicato entrou com 
ações judiciais para mais de 30 
colaboradores pedindo que os 
aposentados da Takata voltem 
a fazer parte do plano de saúde 
coletivo da empresa.

A decisão foi tomada depois 
que a empresa, ilegalmente, 
transferiu o plano de saúde 

coletivo dos inativos para o 
plano particular do Grupo 
Sobam, o que aumentou os 
custos em até quatro vezes.

Os aposentados que ainda 
não entraram com ação judicial 
e querem a volta do plano 
de saúde devem procurar 
o departamento jurídico do 
Sindicato.



Declaração de IR: não deixe para a última hora!

na Banda São João desde 1980, 
em 1998 tive a oportunidade de 
me apresentar com a banda na 
Itália, foi muito gratificante”, conta 
o aposentado. Além disso, Vardilão 
fez parte do Refogado do Sandi, 
tradicional bloco carnavalesco 
de Jundiaí. “Estive na primeira 
apresentação do bloco em frente 
a Câmara Municipal de Jundiaí, em 
1994”, relembrou. 

Com a bandinha Amigos do 
Samba, o aposentado fez uma 
empolgante apresentação no 
Café da Manhã dos Aposentados. 
“Foi ótimo poder contribuir com o 
Sindicato e os aposentados. Te-
nho muito orgulho de fazer parte 
desta categoria”, declarou Fregni. 

Quem precisa de auxílio 
para preencher o Imposto de 
Renda 2016 pode contar com 
o Sindicato. Mais uma vez, 
este serviço será oferecido para 
aposentados e metalúrgicos.

Deve declarar IR o 
contribuinte que teve ren-
dimentos tributáveis acima de 
R$ 28.123,91 em 2015 ou que 
tenha bens com valor acima de 
R$ 300 mil. 

A partir de março, a 
Previdência entrega o relatório 
de rendimentos. Mas para 

Muitas histórias, um talento 
musical impecável e um orgulho 
metalúrgico que ainda pulsa 
forte. Este é Valdir Fregni, umas 
das figuras mais conhecidas 
da categoria em nossa região. 
Esbanjando simpatia e energia 
com seus 74 anos, o aposentado 
é músico na Bandinha Amigos do 
Samba. 

Vardilão, como é conhecido, 
iniciou na metalurgia em 1956, na 
Cia Mecânica e Importadora São 
Paulo, atual Sifco, onde ficou por 
22 anos. Depois, foi líder do setor 
de ferramentaria da Tusa II de 
1980 a 1985. 

O amor pela música sempre 
acompanhou Valdir. “Eu já tocava 
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quem não o tiver em mãos, basta 
levar o número do benefício até 
o Sindicato que o relatório será 
tirado pela internet.

O horário de atendimento 
começa no dia 1º de março, de 
segunda à sexta, das 8h às 11h30 e 
das 13h às 18h, e aos sábados, das 
8h às 11h30. Sócios e aposentados 
terão desconto. 

“O ideal é não deixar para os 
últimos dias. Lembrando que quem 
faz a declaração antes, recebe 
a restituição primeiro”, alertou 
Irineu Zignani, da Ama (Associação 

do Metalúrgico Aposentado). A 
declaração deve ser entregue até 
29 de abril, caso contrário há multa 
mínima de R$ 165,74. 
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VidAAtivA
O orgulho trabalhista e o amor pela música

Valdir Fregni (com pandeiro) e a Bandinha Amigos do Samba

Vardilão é fi gura conhecida da categoria

Lago Grande: confi ra a 
programação

Após a agitação do 
carnaval, que tal a paz 
de uma boa pesca? A 
pescaria vai rolar solta 
no Lago Grande nos 
dias 5 e 12/3. Os valores 
continuam os mesmos: R$ 
30 para sócio, R$ 60 para 

não sócio. Os que chegarem 
após as 13h, pagarão 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!

a restituição primeiro”, alertou 
Irineu Zignani, da Ama (Associação 

29 de abril, caso contrário há multa 
mínima de R$ 165,74. 

Dia 1/3, às 14h30, tem CineArte! Dessa 
vez, o fi lme escolhido foi “O Palhaço”, com 
Selton Mello. No dia 8/3, às 19h, a sessão 
será especial, dedicada às mulheres. 
O fi lme “Persépolis” é uma animação francesa 
que aborda a vida de uma iraniana que sonha 
em ser profetisa. A sessão é gratuita, com 
direito a suco e pipoca.

Declaração de IR: não deixe para a última hora!



Os quatro dias de carnaval 
no Clube de Campo foram um 
sucesso! Os foliões encheram a 
quadra nas duas noites e duas 
matinês embaladas pela Banda 
Skyppe. “Somos lembrados 
por oferecer um dos melhores 
bailes de carnaval da região, 
motivo de orgulho para a nossa 
categoria. Além disso, 2016 
marca os 70 anos da nossa 
entidade sindical e nada como 
um bom CarnaMetal para iniciar 
a celebração do aniversário do 
nosso Sindicato”, comemorou 
o presidente, Eliseu Silva Costa.

O Carnametal reuniu 

Diversão em família no CarnaMetal 2016
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

amigos e fa-
mílias inteiras. 
O metalúrgico
a p o s e n t a d o 
Mário Antonio              
de Oliveira levou 
a fi lha Letícia, 
de 7   anos, para 
aproveitar a 
matinê.  Claudio 
Palata, também 
m e t a l ú r g i c o 
a p o s e n t a d o , 
dançou muito CO
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O aposentado Odair Jahnel fez questão de tirar 
uma foto com o Papai Noel

ao lado da fi lha e do genro. Ele 
já perdeu as contas de quantos 
carnavais participou no Clube de 

Campo. “Não perco as matinês, 
são muito animadas”, disse ele. 
Confi ra mais fotos no site.

O metalúrgico aposentado Mário Antonio de Oliveira se divertiu com a família

Comemoração do Dia da Mulher: inscreva-se!
Para comemorar o Dia 

da Mulher, o Sindicato está 
preparando uma programação 
especial no Clube de Campo 
no dia 6 de março, às 9 
horas: aula de zumba, dicas 
de beleza na reinauguração 
do “Espaço Mulher”, sorteio 

de brindes e muito mais. 
“Queremos a participação de 

todas as mulheres nesta data 
tão importante, ainda mais num 
ano especial como este, quando 
o Sindicato completa 70 anos”, 
disse a diretora Rose Prado.

Para participar é fácil: faça 

sua inscrição informando 
nome, empresa, se é sócia 
ou não, telefone e email para 
rose@sindicatometal.org.br ou 
imprensa@sindicatometal.org.br. 
Se preferir, retire a fi cha de inscrição 
na sede do Sindicato ou no Clube 
de Campo, ou baixe no nosso site.

Prepare-se para a Noite do Flashback 
Vem aí uma noite para curtir as músicas que marcaram época. A Noite do 

Flashback  acontecerá no dia 19/3, às 22h, no deck do Clube de Campo. Desta vez, 
o evento contará com a presença do personagem “Máskara”. A seleção musical fi ca por 
conta dos DJ’s Wagner e Sandrinho. Os ingressos custam R$ 10 para mulheres, R$ 20 
para homens, e R$ 20 para o casal. Sócios do Sindicato têm entrada livre. 

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 S

IN
D

IC
AT

O

LU
CA

S 
CA

ST
RO

VI
EJ

O

LU
CA

S 
CA

ST
RO

VI
EJ

O

Claudio Palata (à direita) dançou com a fi lha e o genro Mais de mil pessoas compareceram na última matinê Foliões de todas as idades se divertiram


