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Moacyr Franco cantará para aposentados
na Semana do Metalúrgico
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A primeira Semana do 
Metalúrgico está chegando 
e será realizada de 23 a 29 de 
maio. Será uma semana cheia 
de eventos (veja programa-
ção abaixo) e um deles é 
dedicado especialmente a 
vocês, aposentados. Será 
uma oportunidade para 
relembrar os bons tempos e 
encontrar grandes amigos!

No dia 25 de maio, quarta-
feira, às 11h, os aposentados 
estão convidados a participar 
de um grande almoço no 
Espaço M, com show de 
Moacyr Franco. Os convites 
são somente para sócios 
aposentados e cônjuges, 
e podem ser retirados 
gratuitamente na sede do 
Sindicato até o dia 20 de

maio. Os lugares são limitados!
“Estamos preparando 

tudo com muito carinho. 
Os aposentados ajudaram 
a escrever a história do 
Sindicato e merecem ser 
homenageados na Semana 
do Metalúrgico”, reconhece 

o presidente Eliseu Silva 
Costa.

Para esse dia, o Sindicato 
irá disponibilizar ônibus 
para aqueles que precisam 
de “carona” , a partir das 
9h30, saindo da sede para 
o Clube de Campo. 
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• SEGUNDA, 23/5 - 19h, auditório - Palestra sobre Tecnologia com Ricardo Simões de Abreu
• TERÇA, 24/5 - 19h, auditório - Palestra sobre Cipa e Saúde do Trabalhador
• QUARTA, 25/5 - 11h, Espaço M - Almoço para Aposentados com Moacyr Franco
• QUINTA, 26/5 - 9h, Clube de Campo - Manhã da Saúde, com zumba e caminhada
• SEXTA, 27/5 - 14h30 - CineArte - Filme “Braços Cruzados Máquinas Paradas”
• SÁBADO, 28/5 - 22h - Espaço M - Baile de Aniversário
• DOMINGO, 29/5 - 12h - Clube de Campo - Confraternização com chopp e música ao vivo

Confi ra a programação da Semana do Metalúrgico

O cantor e humorista irá animar o almoço no Espaço M
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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Gostaria de começar 
falando da importância de 
participarmos da política. Todos 
nós. Independentemente da 
profissão, da idade, da classe 
social. Participar da política é 
ter meios de lutar pelos nossos 
direitos. 

Vou dar um exemplo. No 
ano passado, o diretor Caé foi 
vereador por três semanas, 
e neste curto espaço de 
tempo, conseguiu aprovar 
projetos de lei relacionados 
aos trabalhadores, inclusive 
a lei que criou a Semana do 
Metalúrgico. Isso significa que 
quando temos alguém que nos 
represente na política, temos 
mais força para lutar pelo que 
acreditamos.

E falando em Semana do 
Metalúrgico, ela está chegando. 
Quero convidar todos vocês a 
participarem dos vários eventos 
que acontecerão entre os dias 
23 e 29 de maio, principalmente 
do almoço no Espaço M, no 
dia 25, com o cantor Moacyr 
Franco. Será um grande prazer 
recebê-los.

Dentro desta Semana, 
também estaremos come-
morando os 70 anos do 
Sindicato. Uma data muito 
importante. Esperamos vocês  
no baile de aniversário 
para, juntos, celebrarmos as 
conquistas de tantas décadas. 

Meu muito obrigado a vocês 
que ajudaram a construir a 
história do Sindicato.

A política e você

Aposentados são reintegrados 
ao plano de saúde da Sifco

Na primeira semana de 
maio, a Justiça do Trabalho 
determinou a inclusão de 
todos os aposentados da Sifco 
e seus dependentes ao plano 
de saúde coletivo dos ativos. 
A ação coletiva, movida pelo 
Sindicato, garantiu vantagens 
aos aposentados que estavam 
na ADC da Sifco (Associação 
Desportiva Classista) para 
reduzir a mensalidade do 
plano aos mesmos custos dos 
trabalhadores ativos. Após 
a decisão, foi determinada 
a reintegração, assim como 
a emissão de novos boletos 

com diminuição dos valores. 
Apesar de ter recorrido da 

sentença, a Sifco deve cumprir 
essa decisão imediatamente. 
O presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa, acredita que 
o trabalho sindical foi feito 
com seriedade. “A Sifco não 
pode tratar os aposentados 
dessa forma, muitos possuem 
problemas de saúde e 
passam por tratamento. 
Não iremos permitir que 
esses companheiros fiquem 
desamparados. As nossas 
ações serão sempre em 
defesa deles”, garantiu.  

Entenda o caso:
A batalha judicial começou 

há mais de dois anos, quando a 
Sifco transferiu os aposentados 
inativos para a ADC da empresa 
com o intuito de minimizar os 
custos. Como consequência, 
os valores dos planos dos 
aposentados tiveram reajustes 
muito altos. A manobra feita 
pela Sifco desrespeita o artigo 31 
da Lei 9656/88, que garante ao 
aposentado que contribuiu para 
o plano de saúde coletivo, as 

mesmas condições assistenciais 
dos ativos e pagando os 
mesmos custos individuais. 

Segundo o advogado do 
Sindicato, Dr. Erazê Sutti, além 
do desrespeito à sentença, a 
empresa causou danos aos 
aposentados. “Foram enviados 
boletos com valores extorsivos, 
o que impossibilitou, inclusive, 
a continuidade de muitos dos 
aposentados ao plano de saúde 
que era da ADC.” 

Justiça deu parecer favorável à ação coletiva do Sindicato
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na escola quando era criança, 
mas a paciência do professor de 
informática me deixou tranquilo 
para aprender. Já estou realizado 
no primeiro dia de aula”, contou.  
Já Amábile Garcia Fediel, 
de 63 anos, disse que as aulas 
de informática podem mudar 
o dia a dia dela. “Hoje nós 
precisamos da internet para 
tudo, mas sempre conto com a 

Voltar à sala de aula. Foi 
isso que motivou mais de 60 
aposentados a se matricularem 
no curso de informática da 
Escola do Metalúrgico, que 
foi reinaugurada no dia 3 de 
maio. Todos os alunos foram 
recepcionados no auditório 
da sede, onde receberam o 
material didático e a diretoria 
pode dar as boas vindas a todos. 

“Se estamos aqui, com esse 
patrimônio, é graças a vocês. 
Somos gratos por tudo que 
fi zeram e temos que retribuir 
por tanta dedicação”, comentou 
o presidente Eliseu Silva Costa.

No primeiro dia de aula, 
o aposentado Nelson do 
Nascimento Barbalho, de 61 
anos, chegou apreensivo e saiu 
feliz. “Tive muita difi culdade 
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Sindicato reinaugura Escola do Metalúrgico
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ajuda de alguém. Se eu souber 
fazer sozinha, fi cará muito mais 
fácil”, disse.

Baile dos 70 anos: ainda há 
mesas disponíveis

Ainda dá tempo de você garantir 
uma mesa nesta grande celebração 
dos 70 anos! Não perca tempo: 
compareça na sede do Sindicato 
e garanta a sua. O evento será no 
dia 28/5, às 22h, no Espaço M, 
com a banda Faixa Nobre. A mesa 
com 6 lugares custa R$ 200 (sócios) 
e R$ 300 (não sócios). Não será 
permitida a entrada com bebidas 
no baile, nem serão vendidos 
convites avulsos.

Exame médico no 
Clube de Campo

Você é associado e ainda 
não curtiu a sauna? Não perca 
tempo! Os exames médicos 
serão feitos no Clube de 
Campo nos dias 5/6, 10/7 e 
21/8, 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.

Participação política garantiu representatividade
Você sabia que a Semana 

do Metalúrgico é um projeto 
de lei do diretor Caé, aprovado 
enquanto foi vereador por 
três semanas? Mesmo nesse 
curto período, ele apresentou 
moções, requerimentos e sete 
indicações ao Executivo, além 

de aprovar mais dois projetos de 
lei: a criação do certifi cado para 
a empresa amiga do trabalhador 
com defi ciência e o selo de 
empresa amiga da cultura. Essa 
é a prova da importância da 
participação do metalúrgico na 
política! Prestigie. Em apenas três semanas, Caé teve dois projetos aprovados

“A paciência do professor me deixou tranquilo”, 
disse Nelson Barbalho

Mais de 60 aposentados iniciaram o Curso de Informática
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Como parte das comemo-
rações de seus 70 anos, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
realizará a exposição de fotos 
“Família Metalúrgica - Essa 
história também é minha!”, que 
irá retratar algumas das milhares 
de famílias de metalúrgicos de 
Jundiaí, Várzea e Campo Limpo.

Os inscritos responderam à 
pergunta: “Por que minha família 

Exposição Família Metalúrgica - Essa História 
também é minha!

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 | 
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faz parte dos 70 anos de história 
do Sindicato?” As respostas 
estão sendo selecionadas e as 
fotos preparadas.

O aposentado Aluizio 
Bernardino dos Santos está 
participando e torce para a 
família dele estar entre as 
selecionadas. “Tenho muito 
orgulho de fazer parte da família 
metalúrgica e fi caria muito feliz 

de participar desta exposição.
A data da abertura da 

exposição será divulgada em 
breve. Acompanhe no site.

1º de Maio: uma grande festa no Clube de Campo
As comemorações de 1° de 

Maio começaram no Espaço 
M com a missa em ação de 
graças pelo Dia do Trabalho, 
celebrada pelo padre Leandro 
Megeto e, pela primeira vez, 
pelo bispo diocesano Dom 
Vicente Costa. “Agradeço a 
Deus por participar desta missa, 
em um lugar tão bonito que 
acolhe as famílias dos 
trabalhadores”, disse o Bispo.

Para o presidente Eliseu 
Silva Costa, a data também 
serve para refl etir sobre o 
atual momento do nosso país. 
“Esse Sindicato vai lutar pela 
manutenção dos empregos 

e pela garantia dos direitos 
tão duramente conquistados. 
A nossa luta não vai acabar 
enquanto houver injustiça para 
com os trabalhadores”, enfatizou 
ele durante o Ato Político. 

Pelos quiosques, famílias 
e amigos se reuniram para 
o tradicional churrasco de 
domingo. O aposentado Carlos 
Antonio se divertiu enquanto 
fazia planos para o próximo 
evento do Sindicato. “Estou 
ansioso pelo nosso almoço 
na Semana do Metalúrgico”, 
contou.

Enquanto isso, no palco, 
vários artistas se revezaram 

em diferentes estilos musicais. 
No fi m da tarde, foi a vez 
de Silvio Brito animar o 
público, chamando ao palco 
César e Paulinho, Teodoro 
e Sampaio, Katinguelê, 
Roberta Miranda e Sidney 
Magal, que encerrou a festa 
com muito estilo. Confi ra 
mais fotos no site!
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Próxima sessão:Próxima sessão:
Sessão Pipoca dia 07/06, 

às  14h30, com o fi lme 
“Lúcio Flavio, Passageiro da 
Agonia”. Entrada, pipoca e
suco gratuitos!

Carlos Antonio se divertiu no quiosque com a família

Sidney Magal encerrou a festaPúblico prestigiou os artistas no palcoMuita gente foi à missa no Espaço M

ANOTE A DATA!
Em breve mais 
informações 
no site!


