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Defi nido reajuste do Plano de Saúde
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O reajuste do Plano 
de Saúde do Sindicato 
dos Metalúrgicos de 
Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo será de 15,99%. A 
informação foi divulgada no 
dia 21 de junho em reunião 
no Espaço M, do Clube de 
Campo dos Metalúrgicos, 
com a participação de mais 
de 1.500 pessoas .

O presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa, explicou 
que esse é um dos menores 
reajustes na comparação 
com planos de saúde 
equivalentes. “A idade média 
dos participantes do plano é 
de 74 anos, o que encarece 
o atendimento. Mesmo 
assim, em negociação direta 
com os proprietários da 
Sobam, responsáveis pelo 
Plano, conseguimos um 
dos menores reajustes do 
mercado”, disse Eliseu.

O médico Márcio 
Degáspare, da Sobam, 
explicou que o grupo vai 
aperfeiçoar o atendimento 

de medicina preventiva, 
um modelo já implantado 
em países europeus 
com resultados muito 
positivos. “Nesse modelo, 
um médico acompanha as 
necessidades do paciente 
e é o responsável pelo 
encaminhamento para 
especialistas e não a 
própria pessoa, como 
acontece atualmente”, 
disse Degáspare.

“A vantagem do sistema é 
que o médico vai conhecer 

melhor cada paciente e 
só vai encaminhar para 
especialistas em casos 
realmente necessários. 
Isso vai reduzir o número 
de consultas, diminuir os 
gastos com atendimento e 
aumentar a qualidade de 
vida do paciente”.

O resultado esperado 
é uma redução no valor 
do Plano. Os carnês com 
os valores já reajustados 
serão entregues pelo 
Correio.
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Por meio de uma negociação direta foi possível obter um dos menores reajustes do mercado

Confi ra sobre o Arraiá dos Metalúrgicos na página 4
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Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

2

Ser metalúrgico é um 
orgulho que levamos por 
toda a vida. Não importa se 
estamos dentro das fábricas ou 
aposentados. Vocês sabem o 
quanto essa profissão significa. 
E nós sabemos o quanto vocês 
significam para o Sindicato. 

Vocês, metalúrgicos aposen-
tados, são os responsáveis pela 
nossa história. E é, também por 
vocês, que lutamos. 

Sempre digo que queremos 
muito mais que melhores 
salários. Nossa missão é 
que vocês, que trabalharam 
durante tanto tempo, tenham 
saúde para aproveitar a 
aposentadoria. Por isso, 
fazemos o que for preciso 
para defendê-los, tentamos 
negociações e até entramos na 
justiça, caso haja necessidade.

E foi na justiça que tivemos 
uma vitória no mês passado, 
com a reinclusão dos inativos 
da Sifco no plano de saúde 
da empresa. Também 
conseguimos, depois de muita 
negociação, um dos menores 
reajustes do mercado para o 
Plano de Saúde do Sindicato.

E ainda falando em saúde, 
quero dividir com vocês a  
alegria de um projeto que 
deu certo e que, com preços 
especiais, ajuda a tantos 
aposentados. Completamos 
um ano do consultório 
odontológico com 7 mil 
atendimentos, sinal de que 
estamos no caminho certo.

Muito obrigado por fazerem 
parte da família metalúrgica.

Por vocês
Aposentados da Sifco são  
reincluídos no Plano de Saúde

Mais uma vitória para o 
Sindicato! Após uma decisão 
da justiça a Sifco reincluiu os 
inativos no plano de saúde 
dos ativos da empresa. No 
dia 9 de junho, o auditório 
do Sindicato recebeu os 
aposentados da empresa 
para apresentar o que foi 
conquistado. 

Após a Sifco transferir os 
inativos para a Associação 
Desportiva Classista (ADC) 
com o intuito de diminuir 
custos, os aposentados tive-
ram reajustes grandes. Por 
este motivo, o departamento 
jurídico do Sindicato entrou 
com uma ação coletiva e 
obteve bons resultados. 
Agora, os aposentados da  
Sifco poderão utilizar o plano 
de saúde na modalidade 
pós pagamento com rateio, 
ou seja,  os valores serão  
variáveis pois a efetiva 

utilização será apurada 
mensalmente e rateada 
pelo número total de vidas 
asseguradas. “A grande 
vantagem disso é que além 
do conforto, o aposentado 
pagará o mesmo valor de um 
jovem recém contratado”, 
disse Erazê Sutti, advogado 
do Sindicato. 

“Conseguimos um ótimo 
resultado com a manutenção 
do plano e uma queda 
significativa nos valores”, 
comemorou o presi- 
dente do Sindicato, Eliseu  
Silva Costa. 

BR
U

N
O

 G
AL

IE
G

O

Os aposentados utilizarão o mesmo plano de saúde 
dos recém contratados

Odontológico comemora um ano com 7 mil atendimentosAté o dia 9 de agosto, o 
diretor licenciado, Natanael 
Onofre Matias (Caé), estará 
novamente na Câmara 
de Vereadores de Jundiaí. 
Durante 40 dias vai substituir 
a vereadora Marilena Negro 
(PT). 

No ano passado, Caé 
assumiu a vaga do vereador 
Paulo Malerba por 16 dias 
e, neste curto período, 
teve três projetos-de-lei 
aprovados: o que cria a 
Semana do Metalúrgico, o 
que cria o Selo da Empresa 
Amiga da Cultura e o que 
institui o Selo da Empresa 
Amiga do Trabalhador com 
Deficiência, além de moções, 

Caé retorna à Câmara Municipal

requerimentos e indicações 
ao Executivo. 

“É um orgulho termos 
um representante da 
nossa categoria. Ter um 
metalúrgico na Câmara 
de Vereadores é a certeza 
de que temos quem 
defenda nossas pautas de 
reivindicações”, avalia Eliseu 
Siva Costa, presidente do 
Sindicato.
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Campeão do passado e do presente
Não é nenhuma novidade 

dizer que a maioria dos 
brasileiros amam o futebol. O 
esporte contempla a população 
sem distinção de etnia, idade, 
classe social e cria ídolos em 
todas essas esferas. O futebol 
amador, tão amado em nossa 
região, além de revelar talentos, 
revela ídolos. O aposentado, 
Valdir Marinho, é um deles. 

Jogando atualmente no 
Uirapuru, Marinho, com seus 
62 anos de idade, teve uma 
trajetória de conquistas no 
futebol amador de Jundiaí e 
hoje é  figura conhecida nos 
campeonatos da categoria 
master. “Atuei no Cruzeiro 
da Vila Maringá nos anos de 
1975 e 1978 e em 1987 joguei 
pelo Londrina da Vila Maringá. 
Também joguei no Botafogo da 
Vila Esperança”, disse. 

Corinthiano doente e cheio 
de classe, Valdir joga futebol 
desde muito jovem. “Comecei 
com 14 anos, naquela época 

atuei na equipe juvenil da 
empresa Filobel”. 

Além do fato de ser um 
grande volante armador, Valdir 
Marinho também se dedicou 
a metalurgia. “Fui metalúrgico 
durante 15 anos da minha 
vida, trabalhei na Máquinas 
Morando. Eram bons tempos. 
Tínhamos algum bate boca ao 
lado do Sindicato, mas no geral 
não enfrentávamos grandes 
problemas”, declarou. 

Das conquistas no futebol, 
Marinho carrega boas 
lembranças. “Não me lembro 
exatamente o ano, mas quando 
atuei pela Correias Mercúrio, 
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Valdir recebendo o prêmio de destaque das  
mãos de Wellington (Ceará)

Valdir Marinho exibe suas conquistas, entre  
elas, o Master do Sindicato em 2011 

VidAAtivA

Odontológico comemora um ano com 7 mil atendimentos
O Consultório Odontológico 

completou um ano de 
atendimento em junho.  
Após passar por algumas 
mudanças, o consultório 
conta com uma equipe de 
cinco profissionais sob a 
coordenação do Dr. Luiz 
Carlos Trefílio para atender os 
associados. Vale lembrar que 
os sócios aposentados têm um 
preço ainda mais especial. 

A procura é grande, mesmo 
com horários de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 19h, e  
aos sábados das 8h às 12h.  
Para o aposentado José 
Edmilson de Souza, as 
novas instalações oferecem  

mais conforto  
e confiança. 
“É a minha 
primeira vez 
aqui, fui muito 
bem atendido. 
Houve uma 
grande evolu-
ção, cheguei 
a fazer ava-
liações no an-
tigo consultório, 
o que era bom ficou melhor”, 
disse.

“O local foi totalmente 
equipado com aparelhos 
e instrumentos modernos 
para atender todas as 
necessidades. Nos últimos 12 
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José Edmilson de Souza aprovou as novas instalações

vencemos a Sifco em um 
torneio. Foi um jogo duro, a 
Sifco era uma seleção”, explicou. 
Ele também foi campeão com 
o time da Thyssenkrupp no 
torneio master do Sindicado em 
2011. “Foi muito bacana fazer 
parte de uma equipe com tantos 
conhecidos e ser campeão”, 
finalizou. 

meses tivemos nada menos 
que 7 mil atendimentos!  
Isso para nós é uma honra, 
é motivo de orgulho!”, come-
morou o diretor, atualmente 
licenciado, José Carlos Gomes 
Cardoso. 
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Arraiá dos Metalúrgicos animado no 
Clube de Campo
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Vinho quente, quentão e 
uma grande fogueira ajudaram 
a espantar o frio da noite 
do dia 18/6 no Arraiá dos 
Metalúrgicos. Centenas de 

famílias foram até o Clube 
para aproveitar a festa, que 
contou com comidas típicas, 
brincadeiras pra criançada, 
música de qualidade, queima 

de fogos e a tradicional 
quadrilha. Aqui você confere 
alguns momentos e no site 
estão todas as fotos da festa 
junina mais animada da região!
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Mais um clássico de Mazzaropi
na Sessão Pipoca 

A próxima Sessão Pipoca será 
mais do que especial, Mazzaropi está 
de volta! No dia 2/8, às 14h30, será 
exibido o longa “Casinha Pequenina”. 

Aproveite o friozinho de agosto 
para curtir um bom cinema. É 
gratuito com direito a suco e pipoca 
quentinha! 

Exame médico no Clube
Se você usa a sauna, mantenha seu exame médico em dia. 
Nos dias 10 de julho e 21 de agosto haverá exame no Clube 
de Campo. Aproveite!

A tradicional quadrilha foi muito animada A festa reuniu centenas de famílias

Os casais se divertiram As brincadeiras encantaram as crianças O Arraiá reuniu famílias inteiras


