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Almoço reúne mais de mil aposentados na
Semana do Metalúrgico
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“Eu nunca mais vou
esquecer”. O refrão de um 
dos grandes sucessos de 
Moacyr Franco resume 
perfeitamente o sentimento 
de muitos aposentados que 
participaram do almoço feito 
em homenagem àqueles que 
ajudaram a construir a história 
dos 70 anos do Sindicato dos 
Metalúrgicos, comemorado 
no dia 28 de Maio.

“Quem não tem passado, 
não tem presente e não terá 
futuro. E nós valorizamos muito 
estas pessoas que trabalha-

ram para que nós chegás-
semos onde chegamos”, disse 
o presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa.

No dia 25/05, mais de 1.300 
pessoas lotaram o Espaço M, 
no Clube de Campo. A dupla 
Tatão e Helinho embalou 
o almoço à mineira. “Estou 
adorando esse encontro, 
está maravilhoso”, disse, 
encantada, dona Geralda 
Nunes de Moraes, 70 anos. 

O momento mais 
esperado foi o show do 
cantor Moacyr Franco. Teve 

gente que chegou cedinho 
para garantir uma mesa 
bem perto do palco, como o 
casal Wilson Veehe, 69 anos, 
e sua esposa Antonia Veehe, 
66 anos. “Queremos vê-lo de 
perto e pegar até autógrafo”. 

E foi fácil fi car perto do 
ídolo. Moacyr Franco, 79 
anos, se misturou ao público, 
cantou com os aposentados 
e deu um recado: “Os 
sonhos não se aposentam. 
O amor não se aposenta. 
Se cuidem para aproveitar 
a vida”.
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Moacyr Franco encantou os aposentados com o talento e a simplicidade

Confi ra mais sobre a Semana do Metalúrgico na página 4
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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Não posso iniciar essa 
conversa sem antes agradecer 
a presença de vocês nos eventos 
da Semana do Metalúrgico. Foi 
uma honra encontrá-los nas 
atividades que programamos 
para homenagear todos 
os companheiros que 
engrandecem a nossa 
categoria.

Em especial, destaco a 
alegria que senti no Espaço 
M, no almoço com Moacyr 
Franco. Me emocionei várias 
vezes, relembrei histórias 
importantes e pude rever 
rostos tão queridos. Foi um dia 
marcante para todos nós da 
diretoria. Esperamos que vocês 
também tenham gostado!

Encerrado o mês de maio  
com essa Semana do 
Metalúrgico, iniciamos 
o mês de junho com as 
eleições deste Sindicato. A 
nova diretoria, eleita para 
o mandato 2017-2020, terá 
como missão defender os 
direitos trabalhistas, lutar 
por melhores condições de 
trabalho, preservar nossa 
memória, assim como zelar 
pelo atendimento prestado 
pelo Sindicato.

A participação de vocês 
nesse processo eleitoral foi 
de suma importância, pois 
demonstra a união da classe 
metalúrgica. Só valorizando 
nosso passado é que podemos 
trabalhar o presente e planejar 
nosso futuro. A vocês, minha 
sincera gratidão.

Agora, nos vemos na 
nossa festa junina. O Arraiá 
Metalúrgico vai tá pra lá de 
bão!

Gratidão

Aposentados e metalúrgicos 
elegem nova diretoria

Com 96% dos votos, a 
Chapa 1 - encabeçada pelo 
atual presidente Eliseu Silva 
Costa - venceu as eleições do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo para o mandato 2017-
2020. A votação aconteceu 
nos dias 1 e 2 de junho e teve 
a coordenação e supervisão 
da Federação dos Sindicatos 
do Estado de São Paulo.

A apuração, realizada 
no Espaço M na noite do 
dia 2, contou com Cláudio 
Magrão, presidente da 
Federação dos Sindicatos do 
Estado de São Paulo; Miguel 
Torres, Presidente da CNTM 
(Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos); 
José Luiz Ribeiro, Secretário 
do Trabalho e Emprego do 

Estado de São Paulo; Jorginho 
Nazareno, presidente do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Osasco, além de 
representantes da maioria 
dos sindicatos do Estado. 

“Agradeço aos fun- 
cionários do Sindicato, 
das fábricas, diretores, 
companheiros de outros 
sindicatos e todos que se 
dedicaram para que esse 
processo ocorresse de forma 
tranquila e transparente”, 
enfatizou o presidente 
reeleito, Eliseu Silva Costa. 
“Continuaremos lutando 
por melhores condições de 
trabalho e de vida. Também 
quero dar as boas vindas 
àqueles que estarão conosco, 
na nova diretoria, a partir de 
dezembro.”
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Nova diretoria tomará posse em dezembro
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A votação dos aposentados na sede do Sindicato 
foi movimentada...

 “Nunca faltei a nenhuma eleição”, garantiu Alveno 
Fornaro, de 81 anos

 Acompanhado do filho, seu Dorival Leal fez valer 
seu voto
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Condecoração da Vigorelli é doada para Museu

A Exposição “Sindicato dos 
Metalúrgicos: 70 Anos Hoje” faz 
parte das comemorações dos 70 
anos do Sindicato. Os painéis 
retratam o que há de mais 
importante para o Sindicato: as 
pessoas. Não só o metalúrgico, 

mas a família dele e a comunidade 
em que vive. A exposição pode 
ser vista de segunda a sexta-
feira, das 8h às 18h, no Museu do 
Metalúrgico, na sede do Sindicato. 
Entrada franca. Aguardamos sua 
visita!

Naquele tempo...

Vem aí o Arraiá dos Metalúrgicos
A tradicional festa junina será 

no dia 18 de junho, a partir das 
16h, no Clube de Campo. 

Esse ano, a novidade fica 
por conta das barracas de 
caldo verde, chocolate quente, 
cachorro quente, doces, mini 
pizzas, frango e batata, cuja renda 
será revertida para o Seminário 
Diocesano de Jundiaí. “Tudo 
será destinado para ajudar na 
manutenção e principalmente 
na conclusão das obras do novo 
prédio do seminário”, explica 

padre Leandro Megeto, reitor do 
núcleo de filosofia da instituição.

O violeiro João Ormond e 
a dupla Guilherme Viola & 
Marcel já estão confirmados 
para animar o arraiá, que terá 
quadrilha, brinquedos para as 
crianças, além de distribuição LU

CA
S 

CA
ST

RO
VI

EJ
O

A metalúrgica aposentada 
Neide Aparecida Loturco Chutti 
(65), doou para o acervo do 
Museu do Metalúrgico um 
presente que o seu falecido 
pai, Francisco Antonio Loturco, 
recebeu quando atuava como 
faxineiro na empresa: uma 
miniatura de uma caldeira da 
Vigorelli. 

“Meu pai recebeu essa 
lembrança por ter atuado por 
10 anos na Vigorelli. Não me  

lembro muito bem, mas  
acredito que faz uns 50 anos que 
temos essa peça. Resolvemos 
doar por causa do valor 
histórico”, disse a aposentada 
ao lado do marido, também 
metalúrgico, Nelson Chutti 
(68). O Museu do Metalúrgico 
pode ser visitado de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, na 
sede central.
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Exposição de fotos retrata atualidade do Sindicato
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gratuita de pipoca, quentão e 
vinho quente.

A entrada é de graça para 
sócios e não-sócios pagam 
R$10,00. Não fique de fora dessa 
grande festa!

João Ormond promete animar ainda mais o arraía

Anote aí: Sessão Pipoca dia 5/7, às 14h30 com o filme “Pixote - A lei do mais fraco”. Censura 18 anos.

Trabalhadores exibem uma 
das refinadoras de petróleo 
produzidas na década de 80 na 
CBC. A peça foi transportada  
para a cidade de Camaçari, na 
Bahia. As fotografias fazem 
parte do acervo do mestre 
ferramenteiro, Levi Marcelino 
dos Santos, de 68 anos. 



CineArte: Sessão Especial: “Braços 
Cruzados Máquinas Paradas”

Manhã da Saúde, no 
Clube de Campo, com 
caminhada, zumba e 
cuidados com a saúde.

1ª Semana do Metalúrgico é um sucesso!
Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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• SEGUNDA, 23/5............................................. 

• TERÇA, 24/5............. 

• QUARTA, 25/5.....

• QUINTA, 26/5.........

Mais de 3 mil pessoas 
participaram da Semana 
do Metalúrgico, projeto de 
lei do secretário-geral do 

Sindicato, Natanael Onofre 
Matias (Caé), aprovado no 
ano passado quando ocupou 
uma cadeira na Câmara 

de Vereadores de Jundiaí. 
Confira alguns momentos. 
Mais fotos você encontra no 
site!

Palestra “Colaboração para a Inovação” com o diretor de tecnologia da 
Mahle, Ricardo Simões de Abreu. Inauguração do totem da Mahle no 
Museu e abertura da exposição “Sindicato dos Metalúrgicos: 70 Anos Hoje”

Palestra sobre Saúde e Segurança do Trabalho com 
Carlos Clemente e Gilberto Almaza, do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Osasco. 

............. .........

Almoço à mineira, 
no Espaço M, para 
1.300 aposentados 
com show de Moacyr 
Franco.

............. 

• SEXTA, 27/5..................

• SÁBADO, 28/5.......................

Baile de Aniversário de 70 
Anos, no Espaço M, com a 
banda Faixa Nobre.

• DOMINGO, 29/5........... .......

Confraternização com chopp e música ao vivo no Clube de Campo

FO
TO

S:
 C

O
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 S

IN
D

IC
AT

O


