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Espaço M recebe aposentados para almoço especial
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Espaço M será palco para um 
almoço especial dedicado aos 

aposentados. Abaixo, o café 
da manhã na Sede no dia do 

Aposentado.

Remetente: Rua XV de Novembro, 
240 - CEP 13201-005 - Jundiaí - SP
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Dentro das comemorações 
da Semana do Metalúrgico - 
de 23 a 27 de maio - haverá um 
dia especialmente dedicado 
aos aposentados, para que 
seja possível relembrar os 
bons tempos e reencontrar 
velhos amigos.

No dia 25 de maio, 
quarta-feira, às 11 horas, 
os aposentados estão 
convidados a participar 
de um grande almoço 
no Espaço M, com uma 
atração musical especial. Os 

convites limitados, somente 
para sócios aposentados 
e cônjuges, podem ser 
retirados gratuitamente na 
sede do Sindicato entre 
os dias 10 a 20 de maio. Os 
lugares são limitados.

“Estamos preparando 
tudo com muito carinho. 
Fizemos o café da manhã na 
Sede para comemorar o Dia 
dos Aposentados e, agora, 
queremos que eles tenham 
um dia especial dentro da 
Semana do Metalúrgico. 

É uma homenagem às 
pessoas que lutaram e 
dedicaram suas vidas em 
muitas empresas da região, 
ajudando a escrever uma 
história de conquistas dos 
metalúrgicos”, reconhece 
o presidente Eliseu Silva 
Costa.

Para esse dia, o 
Sindicato irá disponibilizar 
ônibus para quem precisar 
de “carona” , a partir das 
9h30, saindo da Sede para 
o Clube de Campo. 

ANOTE: Dia 25/5, a partir das 11h, no Espaço M. Garanta seu lugar, convites limitados!
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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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É com muita alegria que 
escrevo a vocês nesse mês 
que antecede a realização 
da Semana do Metalúrgico, 
projeto de lei do diretor Caé 
aprovado enquanto atuou como 
vereador na Câmara de Jundiaí. 
Sabemos da importância da 
nossa classe e da história 
que construímos juntos, por 
isso queremos homenagear 
todos os aposentados durante 
a realização dessa semana. 
Queremos nos encontrar com 
vocês lá no Espaço M, no dia 
25, numa festa que está sendo 
preparada com muito carinho. 
Espero, antes, encontrá-los na 
tradicional Festa de 1º de maio, 
no Clube de Campo.

Para maio também teremos 
o início do curso de informática 
na Sede. As inscrições se 
esgotaram rapidamente, o 
que mostra que estamos no 
caminho certo, oferecendo o 
que o nosso associado precisa. 
Para quem não conseguiu 
uma vaga, peço que aguardem 
um pouco. Diante do sucesso, 
estamos planejando novos 
cursos e oportunidades para 
todos.

Aproveito também para 
deixar aqui meus parabéns, 
em nome de toda a diretoria 
do Sindicato, à todas as mães 
das milhares de famílias 
metalúrgicas espalhadas 
pela nossa região. Nossa 
sincera gratidão àquelas que 
já partiram e às que ainda 
continuam na luta para manter 
a família unida, sempre com 
muito amor e carinho. 

Comemorações
Anote na agenda: vem aí a 
Semana do Metalúrgico

Além do almoço para os aposentados no Espaço M, no dia 
25/5, a Semana do Metalúrgico contará com várias outras 
atividades. Confi ra abaixo a programação e prestigie:

•  SEGUNDA, 23/5 - 19h, Auditório - Palestra sobre Tecnologia 
com Ricardo Simões de Abreu, diretor do Centro de Pesquisas 
da Mahle 
 
•   TERÇA, 24/5 - 19h, Auditório - Palestra sobre Cipa e Saúde do 
Trabalhador 
 
•  QUARTA, 25/5 - 11h, Espaço M - Almoço com atração 
musical para Aposentados
 
•    QUINTA, 26/5 - 9h, Clube de Campo - Manhã da Saúde, com 
zumba e caminhada
  
•  SEXTA, 27/5 - 14h30 - CineArte - Sessão  de  cinema  
comemorativa 
 
•    SÁBADO, 28/5 - 22h - Espaço M - Baile de Aniversário
  
•      DOMINGO, 29/5 - 12h - Clube de Campo - Confraternização de 
Encerramento da Semana do Metalúrgico

Imposto de Renda no Sindicato: 
ainda dá tempo!

O prazo de entrega do 
Imposto de Renda termina no 
dia 29/4. Se você ainda não 
fez a declaração, reúna 
os documentos necessários 

e se dirija ao Sindicato. O 
atendimento é de segunda à 
sexta, das 8h às 11h30 e das 
13h às 18h, e aos sábados, das 
8h às 11h30. 

Mãe é vida,
Cria, ensina, encaminha
Está sempre presente
Mesmo quando
É uma querida lembrança

Dia 8 de Maio
Parabéns a todas as mães.



fraternidade, amizade e 
liberdade. Somos preparados 
para ajudar o próximo, seja 
do motoclube ou não”, disse o 
aposentado com um imenso 
sorriso no rosto. O aposentado 
entrou para o grupo de 
motociclistas no ano de 2002. 

Aposentado desde 2010, 
o motociclista dedicou nada 
menos que 42 anos ao ramo 
metalúrgico atuando na em-

Cabelos longos, colete 
de couro com o brasão 
do motoclube e uma 800 
cilindradas de encher os olhos 
de qualquer um. Quem não 
conhece  Antônio Fernando 
Bernardinelli pensa que é um 
cara “da pesada”, mas após 
alguns minutos de conversa e 
muitas risadas, é praticamente 
impossível não admirar o 
aposentado de 59 anos. 

Carregando uma paixão 
imensa pelas motocicletas des-
de sua juventude, Fernandão, 
como é conhecido entre os 
amigos do Caveiras do Japi 
M.C., leva a vida participando 
de viagens e realizando eventos 
com seus parceiros moto-
ciclistas. “Somos um grupo 
organizado, temos uma 
conduta baseada na igualdade, 
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VidAAtivA
Fernandão numa moto: metal além da empresa

Fernandão é membro do motoclube Caveiras do Japi
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Curso de Informática começa na primeira semana de maio
ministradas aulas sobre Windows, 
Word, Internet e Email. Todos os 
alunos receberão apostila e terão 
aulas práticas e teóricas na área 
destinada aos cursos, no 3º andar 
da sede. 

Para o aposentado Constantino 
Camargo, de 60 anos, a expectativa 
é grande. “É uma ótima atitude do 
Sindicato oferecer um curso neste 
formato. Além dos trabalhos que 
faço em minha casa, agora poderei 
adquirir conhecimento aqui.” 

Se você é um dos futuros alu-
nos, compareça no dia e hora mar-
cada da sua turma. E bom curso!

O Sindicato inicia na primeira 
semana de maio as turmas do 
Curso de Informática - Módulo 
Básico. Serão quatro turmas, 
divididas nos períodos da manhã 
e tarde, sempre às terças, quintas 
e sextas-feiras.

“Ficamos satisfeitos com a 
procura dos aposentados pelas 
aulas. É missão do Sindicato 
contribuir para o aprendizado 
daqueles que tanto ajudaram 
a construir a história dessa 
entidade”, avalia o presidente 
Eliseu Silva Costa.

Nesse primeiro módulo serão 

presa KSB. “Trabalhei como 
torneiro mecânico e aprendi 
muito. Saí da empresa como 
supervisor da área de usinagem”, 
disse. A experiência adquirida 
lhe rendeu novos horizontes, 
como as aulas que lecionou no 
SENAI durante 32 anos. “Dei 
aulas de desenho técnico e 
programação. O último curso 
que dei foi de controle de 
qualidade”, declarou. 

Início - Curso de Informática

• Dia 3 (Terça) - 9h às 10h30
• Dia 5 (Quinta) - 15h às 16h30
• Dia 6 (Sexta) - 9h às 10h30 
e  15h às 16h30
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Constantino está ansioso pelo início das aulas

Paulo Henrique Amorim lança
livro no Sindicato

da carreira dele nos mais diversos 
órgãos de imprensa do país. Depois 
da palestra, o público pode garantir 
um exemplar autografado.

No dia 28/03, o jornalista e apre-
sentador Paulo Henrique Amorim 
lançou o livro “O Quarto Poder - Uma 
Outra História”, que relata histórias Depois da palestra, Paulo autografou os livros
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O dia do trabalho é sempre 
comemorado com muita alegria 
e milhares de pessoas no Clube 
de Campo. E não será diferente 
neste ano. 

As festividades começam às 
9h, no Espaço M, com uma missa 
celebrada pelo Bispo Diocesano 
Dom Vicente Costa e pelo Padre 

1º de Maio: vem aí uma grande festa
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@sindicatometal.org.br | 
tel. (11) 4527-3100  | Site: www.sindicatometal.org.br | Sede: Rua XV de Novembro, 240 (Jundiaí) | Tiragem: 6.000 exemplares

Pescaria em Maio
Maio marca o encerramento da 

temporada de pesca, mas ainda 
dá tempo de garantir uma boa 
pescaria. O Lago Grande abrirá no 
dia no dia 7/5 seguindo os mesmos 
valores: R$30 para sócios, R$60 para 
não sócios. Os que chegarem após 
as 13h, pagarão R$20 (sócios) e 

R$50 (não-sócios). No dia 13/5 
haverá a tradicional pesca noturna, 
das 18h à meia-noite. 
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Leandro Megeto. A entrada para 
a missa é liberada até às 9h.

Às 11 horas, no palco exter-
no, começam os shows de 
vários artistas da Caravana do 
Admilson de Oliveira. No início 
da tarde haverá o Ato Político 
e, depois, shows com Cesar e 
Paulinho e outras atrações.

Sorteio de quiosques
Quer garantir um quiosque no Clube de Campo para o dia 1º de maio? O sorteio será no 

dia 29/4, no auditório da Sede do Sindicato. As senhas podem ser retiradas a partir das 16h30 
somente pelo associado titular com o cartão. O sorteio começa às 18h.

3° Encontro de
Jovens: não perca!

O 3° Encontro de Jovens 
Metalúrgicos está chegando. 
Será no dia 7 de maio, às 
19h, no Espaço M, do Clube 
de Campo, com entrada 
franca. Compareça e 
prestigie os talentos musi-
cais da categoria metalúrgica!

Temporada de uso da piscina 
encerra em maio

Ainda dá tempo de curtir um bom banho de piscina no Clube 
de Campo. A temporada do parque aquático se encerrará no 
dia 15 de maio para manutenção anual. As piscinas reabrem 
no dia 18 de setembro.

Exame médico no Clube de Campo
Por conta das festividades do 1° de Maio e do Dia das Mães 

(8/5), os exames médicos no Clube de Campo serão feitos 
no dia 15/5, das 9h às 11h. Quem preferir também pode 
realizá-los na AME, que fi ca na rua Dr. Sócrates Fernandes de 
Oliveira, 265, Chácara Urbana. Informações 3379-8922.

dia 29/4, no auditório da Sede do Sindicato. As senhas podem ser retiradas a partir das 16h30 
somente pelo associado titular com o cartão. O sorteio começa às 18h.

Jovens: não perca!Jovens: não perca!
A próxima Sessão Pipoca será na terça-feira, dia 3/5 às 

14h30, com o fi lme “Dona Flor e Os Seus Dois Maridos” 
(censura 16 anos). A entrada é de graça e com direito a suco 
e pipoca. Não perca!

Sessão Pipoca 

A festa de 1º de Maio de 2015 foi um sucesso
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