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Escola do Metalúrgico abre novas turmas para
atender aposentados
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Remetente: Rua XV de Novembro, 
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Quando o Sindicato 
anunciou o início do curso 
de informática na Escola do 
Metalúrgico, a procura foi 
grande. Tanto é verdade que 
num primeiro momento não 
foi possível atender todos os 
interessados, gerando uma 
lista de espera.

Para não deixar ninguém 
na mão, o Sindicato se 
planejou e está abrindo 
esse mês quatro novas 

turmas para aposentados 
associados. Quem não 
conseguiu uma vaga, agora 
tem a chance de voltar a 
estudar. 

As novas turmas são do 
Módulo Básico e incluem 
aulas sobre Windows, 
Word, Internet e Email.  
“É a oportunidade dos 
aposentados entrarem no 
mundo digital. Saber usar 
um computador e a internet 

facilita a vida de todos”, 
diz Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato.

O aposentado Vilmar 
José Fabrício, 57 anos, que 
frequenta as aulas desde 
abril, recomenda o curso 
e já se prepara para a 
próxima etapa. “Aproveitei 
demais e já consigo fazer 
muitas coisas. Agora estou 
empolgado para o novo 
módulo”, disse.  
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Os aposentados aprendem a gerenciar e-mails e navegar na internet 
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NOVO CURSO
E vem aí um novo curso de informática na Escola do Metalúrgico. As inscrições já estão 

abertas para adultos e jovens com mais de 13 anos. O curso tem foco na preparação para 
o mercado de trabalho e abrange os seguintes módulos: Windows, Pacote Offi  ce e Internet. 
O curso terá duração de 5 meses, com turmas nos períodos da manhã e noite. Informe-se!

 Vilmar está empolgado para o próximo módulo do curso 

Confi ra sobre a abertura da pesca e piscina na página 4



2 Boletim Informativo

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

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

2

Desta vez, vou dedicar 
este espaço somente às boas 
notícias, pois acredito que 
também é preciso comemorar 
as conquistas e reconhecer as 
oportunidades que a vida nos 
apresenta. 

Estou feliz com o sucesso 
do curso de informática desde 
a reinauguração da Escola do 
Metalúrgico, em abril. E mais 
feliz agora que conseguimos 
nos organizar para atender 
mais pessoas, abrindo novas 
turmas. Além do curso voltado 
aos aposentados, estamos 
oferecendo outro curso de 
informática para adultos e 
jovens, no intuito de ajudar na 
capacitação para o mercado de 
trabalho. 

Outra boa notícia é a 
antecipação do pagamento da 
primeira parcela do 13° salário. 
Desejo que aproveitem esse 
dinheiro da melhor maneira 
possível, seja para quitar 
alguma dívida, para poupar 
ou comprar algo que desejam. 
Direito conquistado também 
deve ser comemorado!

E já comecem a se 
programar, pois em setembro 
teremos a reabertura das 
piscinas e a volta da temporada 
da pesca. Ótima oportunidades 
de estarmos juntos dos amigos 
e aproveitar nosso Clube de 
Campo, assim como faz a 
turma da sauna, que nesse 
boletim ganhou um destaque.

Me despeço deixando meus 
cumprimentos a todos os pais, 
que comemoram nesse mês de 
agosto o seu dia. Que Deus os 
abençõe com muita saúde para 
que continuemos aproveitando, 
por muito tempo, tudo que esse 
Sindicato oferece!

Boas notícias
13º salário dos aposentados 
será pago a partir de 25/08

Aposentados e pen-
sionistas começam a receber 
este mês a antecipação do 
abono anual referente a 2016. 
De acordo com o decreto 
assinado pelo governo 
interino, o valor do 13º salário 
será pago em duas parcelas: 
em agosto e em novembro.

A primeira parcela 
corresponde a até 50% do  
valor do benefício e será 
paga junto com o benefício 
concedido em agosto, 
começando a ser feito no dia 
25 e estendendo até o início 
de setembro. O restante 
(a segunda parcela) tem 
previsão de ser pago em 

novembro, com os benefícios 
correspondentes àquele mês.

Tem direito ao 13º quem, 
durante o ano, recebeu 
benefício previdenciário 
como aposentadoria, 
pensão por morte, auxílio-
doença, auxílio-acidente, 
auxílio-reclusão ou salário-
maternidade.
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A segunda parcela tem previsão de ser pago em 
novembro

Governo pretende cortar benefícios 
de auxílio-doença e aposentadoria 

Além de propor cortes 
em direitos trabalhistas e 
outros benefícios, o governo 
interino de Michel Temer 
pretende cancelar 30% 
dos auxílios-doença e 5% 
das aposentadorias por 
invalidez. As mudanças, 
que devem ser feitas por 
medidas provisórias a partir 
desse mês, visam poupar R$ 
6,3 bilhões. 

Auxílio-doença: Os 
beneficiários começarão a 
ser chamados para passar 
por novas perícias, para saber 
se continuarão recebendo o 
benefício. 

Aposentadoria por 
invalidez: Segundo o 
Ministério da Previdência, 
há três milhões de 
aposentadorias por invalidez 
que foram concedidas há 
mais de dois anos e que não 
foram revisadas. Para rever 
os benefícios, o governo 
prevê que serão feitas seis 
mil perícias a mais por mês. 

Para os dois casos, o 
beneficiário deve aguardar 
ser convocado pelo INSS. 
De acordo com Leonardo 
Gadelha, novo presidente do 
INSS, idosos com 60 anos ou 
mais devem escapar da revisão.

Aposentados devem estar atentos ao golpe da correspondência 
sobre uma falsa Auditoria Geral da Previdência. Segundo o 
falso texto, os segurados teriam direito a resgate de valores. A 
Previdência Social alerta a população para que não forneça os 
dados pessoais para terceiros. O Sindicato recomenda aos 
segurados que não utilizem intermediários para entrar em 
contato com a Previdência. Qualquer dúvida, ligue para AMA.

Alerta: falsa convocação de segurados do INSS 
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Sauna do Clube: um local agradável e de 
interação entre as pessoas 

Responda rápido: qual é o 
lugar ideal para relaxar, cuidar 
da saúde, encontrar os amigos 
e jogar conversar fora? Quem 
falou a “sauna do Clube de 
Campo”, acertou em cheio! 
Para os frequentadores, o local 
também proporciona grandes 
momentos de interação. O 
aposentado Oswaldo Baria, 
de 72 anos, não perde uma 
sessão. “Gosto muito de vir. 
Aqui é onde a companheirada 
se encontra e dá muita risada. 
Isso é bom pra gente”, disse 
ele, frequentador da sauna 
desde 1982.

E essa “companheirada” 
é muito unida. Vira e mexe 
organiza confraternizações 
com um bom churrasquinho e 
cerveja, tudo isso no barzinho 
que foi reformado pelo Carlos 
Alfredo Manzato (Carlinhos), 
na saída da sauna. Ao lado 
de Carlinhos, o aposentado 
José Carlos Camargo é 
chamado de “gerente” pela 

turma, pois ele é o “cabeça” 
das confraternizações. “Sem-
pre nos reunimos aqui 
para celebrar e se divertir, 
principalmente nas sextas-
feiras”, conta. 

Exame médico no Clube de Campo
Quer curtir um bom banho de sauna, ou até mesmo se refrescar na piscina do Clube de 

Campo? Não perca tempo! Haverá exame médico no Clube de Campo nos dias 21/8 e 18/9, 
das 9h às 11h. Quem preferir também pode realizá-los na AME, que fica na rua Dr. Sócrates 
Fernandes de Oliveira, 265, Chácara Urbana. Informações 3379-8922.

FO
TO

S:
 B

RU
N

O
 G

AL
IE

G
O

A companheirada é extremamente fi el, não perde uma sessão de sauna 

José Camargo, o ”gerente”, ao lado de Carlinhos

E você, associado, já 
conhece a sauna do Clube de 
Campo? Fique por dentro dos 
horários de funcionamento: 

• Sauna masculina 
Quarta-feira das 17h às 21h
Sexta-feira das 17 às 21h 
Sábado das 13h30 às 17h
Domingos das 9h às 11h30 

• Sauna feminina
Sábado das 9h às 11h30
Domingo das 13h30 às 17h  

Metalúrgico representa a classe na Câmara dos Vereadores
Por 40 dias, o diretor licenciado 

do Sindicato, Natanael Onofre 
Matias (Caé), assumiu novamente 
na Câmara de Vereadores de 
Jundiaí, substituindo Marilena 
Negro (PT), pré-candidata à 
prefeitura de Jundiaí. 

No ano passado, Caé também 
atuou temporariamente como 
vereador e teve três projetos-
de-lei aprovados: o que cria a 
Semana do Metalúrgico, o Selo 

da Empresa Amiga da Cultura e o 
que institui o Selo da Empresa 
Amiga do Trabalhador com 
Defi ciência, além de moções, 
requerimentos e indicações ao 
Executivo. 

“Ter um metalúrgico como 
vereador é a certeza de que 
temos quem defenda nossas 
pautas de reivindicações, tanto 
para os aposentados como para 
os metalúrgicos que estão na 

ativa”, avalia Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato.

Caé ocupou a vaga de Marilena Negro

CO
M

U
N

IC
AÇ

ÃO
 S

IN
D

IC
AT

O



Lago grande e piscinas reabrem em 
setembro 
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As piscinas do Clube de 
Campo estão passando por 
melhorias no sistema de 
bombas, limpeza e pintura. 
Está quase tudo pronto para a 
reabertura, que será no dia 17 
de setembro. “Também estamos 
fazendo modifi cações na 

comunicação visual, tudo para 
garantir o conforto e a diversão 
do associado”, garantiu Eléscio 
Caldato, diretor do Sindicato. 

E atenção, pescadores: 
preparem os molinetes, os fi nais 
de semana de pescaria estão 
voltando! O Lago Grande será 

reaberto na primeira quinzena 
de setembro, nos dias 3 e 10. Os 
valores continuam os mesmos: 
R$30 para sócios, R$60 para não 
sócios. Os preços são para até 
10 quilos de peixe. Acima desse 
peso, será cobrado R$15 por 
quilo.
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Melhorias estão sendo feitas para garantir a diversão dos associados As tardes quentes de pescaria estão voltando

A sala de cinema fi cou pequena para tanta 
gente e foi preciso abrir o auditório para 
sessões extras. O metalúrgico aposentado, 
Paulo de Oliveira, aproveitou as férias do 
neto Bruno, 6 anos, para conhecer o cinema 
do Sindicato. “Gostei muito e pretendo voltar 
outras vezes”, disse.

E a próxima Sessão Pipoca será no dia 6/9, 
às 14h30, com o fi lme “Carandiru”. Não perca!

Sessões de férias 
foram um sucesso!

Anote aí! A próxima Noite do 
Flashback  já está marcada: será 
no dia 17/09. Não percam!
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Mantenha sempre seu cadastro 
atualizado. Essa é a garantia de 
ser informado sobre os eventos e 
comunicados do Sindicato. Ligue 
4527-3100 ou envie um email para 
secretaria@sindicatometal.org.br.

 

Cadastro atualizado

Nos próximos meses, o departamento 
odontológico do Sindicato estará 
trabalhando de forma diferenciada para 
atender as demandas e consultas já pré-
agendadas. Se você tem consulta marcada, 
fique atento ao dia e hora. Caso precise 
faltar, nos avise com antecedência para que 
possamos atender outra pessoa também. 

Sua luta
é minha herança.
Parabéns!

LU
CA

S 
CA

ST
RO

VI
EJ

O


