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Começam as aulas das novas turmas 
de informática
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Meia hora antes da aula 
começar, quatro alunos já 
estavam sentados em seus 
lugares e, pela primeira vez, 
em frente a um computador. 
“Nunca cheguei perto de 
uma máquina desta. Com 
o curso vou ter mais noção 
da vida”, disse o metalúrgico 
aposentado Antonio da 
Silva, de 75 anos, que foi 
acompanhado da esposa, 
Fidelcina da Silva, de 73 anos. 
“Nós não temos nem noção 
de como isso funciona. Hoje 
tudo é tecnologia e a gente 
fi ca para trás, vamos tentar 
aprender”, disse ela, animada 
com a chance.

Cheios de expectativa, 
ansiosos e com brilho nos 
olhos. Assim estavam os 
alunos das novas turmas de 
informática da Escola do 
Metalúrgico. “Quero poder 
me comunicar mais com as 
pessoas que estão longe”. 
Este é o desejo do aposentado 
Benedito Castelhano, de 66 

anos, que tem o mesmo 
receio da maioria. “Quero 
tirar o medo de quebrar 
alguma coisa, apagar o que 
não devo”, contou.

Foram abertas cinco 
novas turmas para o curso 
iniciante. São quase 80 
alunos empolgados como o 
aposentado Divanir Modesto 
Pedroso, de 69 anos. “Espero 
muita coisa deste curso. 
Quero aprender tudo o que 
o computador pode me 

oferecer. Estou me sentindo 
um moleque de 10 anos”, 
disse. 

E assim que a primeira 
aula terminou, fomos 
conferir como estava o 
“menino de 10 anos”. Ele 
resumiu o sentimento de 
todos. “Estou satisfeito. O 
início é sempre difícil, mas 
acredito que vamos chegar 
onde queremos. Agora estou 
crescendo, já cheguei aos 18 
anos”, completou Pedroso. 
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Com as novas turmas, já são mais de 100 alunos na Escola do Metalúrgico

Remetente: Rua XV de Novembro, 
240 - CEP 13201-005 - Jundiaí - SP

D
ES

TI
N

A
TÁ

RI
O

A tradicional Festa das Crianças está chegando! Confi ra na página 4.
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Que bom saber que estamos 
no caminho certo. Digo isso 
porque vejo a felicidade 
nos olhos dos aposentados 
que estão fazendo o curso 
de informática na Escola 
do Metalúrgico. É como se 
tivessem voltado no tempo, 
com a mesma disposição 
para aprender que tinham 
no passado, mas agora para 
desvendar a tecnologia que 
vai ajudá-los no presente e no 
futuro. 

Agora temos novas turmas, 
novos sonhos e queremos 
ampliar essa possibilidade 
para muitos outros 
companheiros. Queremos que 
a aposentadoria de cada um 
de vocês seja bem aproveitada 
e, por isso, sempre pensamos 
em atividades que possam 
contribuir para que todos 
tenham uma vida mais ativa.

Outubro está cheio 
de eventos de graça. Um 
seminário no Sindicato vai 
abordar questões como 
revisão de aposentadoria e 
desaposentação, que podem 
ser bastante úteis. Ainda 
teremos a Festa das Crianças 
para toda a família e o 
Encontro Gospel, com música 
de qualidade. São ótimas 
oportunidades de, mais uma 
vez, estarmos juntos!

No caminho certo

Nova perícia para 
aposentados por invalidez

O governo vai convocar 
para uma nova perícia 
médica as pessoas que 
recebem auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez 
há mais de dois anos. Quem 
já completou 60 anos e 
recebe aposentadoria por 
invalidez está liberado da 
revisão.

A previsão é que 840 mil 
pessoas sejam chamadas, 
mas ninguém precisa 
correr porque o INSS irá 

avisar com antecedência. 
A ordem de chamada será 
por tempo do benefício e 
idade do trabalhador. A 
prioridade será para quem 
recebe o auxílio-doença e 
depois aposentadoria por 
invalidez. 

A revisão dos benefícios 
faz parte das medidas 
do governo para tentar 
equilibrar as contas 
públicas e reduzir o rombo 
da Previdência.

Vitalidade em qualquer modalidade, 
não importa a idade

Ele não tem limites para 
a realização de atividades 
físicas, topa qualquer parada 
e tem uma vitalidade que 
muitos jovens gostariam 
de ter. Esse é Sebastião 
Gonçalves que, aos 50 anos 
de idade, esbanja saúde e 
simpatia.

Frequentador da sauna 
e da academia do Clube de 
Campo, Gonçalves é sócio 
do Sindicato há 18 anos. Ele 
dedicou 10 anos da sua vida 
ao ramo metalúrgico como 
preparador de máquina na 
empresa Continental. 

O aposentado sempre foi 
esportista e já praticou as 
mais variadas atividades. 
“Sempre gostei de estar 
em forma. Já pratiquei 
karatê, ando de bicicleta 

Lago grande e piscinas estão de volta
Os dias quentes voltaram! Que tal curtir um banho de piscina no Clube de Campo!? O 

parque aquático passou por melhorias no sistema de bombas, limpeza e pintura e já está 
liberado para uso. Já para os pescadores, o Lago Grande estará aberto nos dias 1 e 8/10. 
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.

Vem aí o Seminário sobre a 
Previdência

Quer entender melhor 
as regras da previdência ou 
saber mais sobre as possíveis 
mudanças na lei? Então não 
perca o Seminário “Ques-
tões sobre Aposentadoria: 
planejamento, revisão e 
desaposentação”.

Os palestrantes serão a 
advogada Areta Fernanda 
da Camara e o advogado 
do Sindicato, Erazê Sutti. 

“É importante que todos 
saibam como melhorar a 
aposentadoria. Quando 
ela não substitui o salário, 
o trabalhador precisa 
continuar trabalhando ou 
mudar o seu padrão de vida”, 
explica Erazê Sutti. 

O Seminário será no dia 
26/09. às 19h, no auditório 
do Sindicato. A entrada é de 
graça.

No dia 8/10 o Sindicato estará de plantão das 9 às 13h. 
Aproveite para se associar, regularizar pendências ou tirar 
dúvidas.

Plantão no Sindicato

VidAAtivA

Galera da OM da Krupp agita o Clube de Campo 
Chopp, churrasco, truco e boas risadas. 

O clima estava muito agradável no 14° 
Encontro dos Amigos da OM da Krupp, 
realizado no dia 11/9, no Clube de Campo 
do Sindicato. “É um prazer enorme poder 
encontrar essa companheirada que fez 
e continua fazendo parte da história da 
metalurgia em nossa região, e esperamos 
estar aqui no ano que vem celebrando 
novamente”, disse o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa. 

A saúde será contemplada em dose dupla! O Sindicato 
resolveu inovar e realizará a Caminhada Rosa e Azul no dia 
16/10, à partir das 9h, no Clube de Campo. A ação tem como 
intuito promover a conscientização e prevenção dos cânceres 
de mama e próstata. Mas atenção, cheguem cedo para a 
adquirir sua camiseta da Caminhada, a distribuição é limitada. 

Caminhada Rosa e Azul no  
Clube de Campo 
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No caminho certo
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Vitalidade em qualquer modalidade,
não importa a idade

Ele não tem limites para 
a realização de atividades 
físicas, topa qualquer parada 
e tem uma vitalidade que 
muitos jovens gostariam 
de ter. Esse é Sebastião 
Gonçalves que, aos 50 anos 
de idade, esbanja saúde e 
simpatia.

Frequentador da sauna 
e da academia do Clube de 
Campo, Gonçalves é sócio 
do Sindicato há 18 anos. Ele 
dedicou 10 anos da sua vida 
ao ramo metalúrgico como 
preparador de máquina na 
empresa Continental. 

O aposentado sempre foi 
esportista e já praticou as 
mais variadas atividades. 
“Sempre gostei de estar 
em forma. Já pratiquei 
karatê, ando de bicicleta 

regularmente, também aderi 
ao jump e sempre estou na 
academia do Clube”, disse. 

Durante os tempos de 
atuação no ramo metalúrgico, 
além de frequentar o Clube de 
Campo, Gonçalves também 

Lago grande e piscinas estão de volta
Os dias quentes voltaram! Que tal curtir um banho de piscina no Clube de Campo!? O 

parque aquático passou por melhorias no sistema de bombas, limpeza e pintura e já está 
liberado para uso. Já para os pescadores, o Lago Grande estará aberto nos dias 1 e 8/10. 
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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Sebastião Gonçalves é frequentador assíduo da academia do Clube de Campo

Por 40 dias, o diretor licenciado 
do Sindicato, Natanael Onofre 

participou dos momentos 
de mobilização. “Eu estive 
presente nas assembleias 
na fábrica e também nas 
assembleias das Campanhas 
Salarias com os companheiros 
da empresa”, declarou.
 

VidAAtivA

Galera da OM da Krupp agita o Clube de Campo 
Chopp, churrasco, truco e boas risadas. 

O clima estava muito agradável no 14° 
Encontro dos Amigos da OM da Krupp, 
realizado no dia 11/9, no Clube de Campo 
do Sindicato. “É um prazer enorme poder 
encontrar essa companheirada que fez 
e continua fazendo parte da história da 
metalurgia em nossa região, e esperamos 
estar aqui no ano que vem celebrando 
novamente”, disse o presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa. 
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Muita diversão e chopp gelado em mais um encontro da galera da OM 
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Festa das Crianças: participe!
Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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Está chegando o dia de mais 
um grande evento no Clube de 
Campo. A Festa das Crianças 
será no dia 12/10, a partir das 
12h. 

O evento terá shows e 
muitos brinquedos para as 
crianças se divertirem, além de 
pipoca, refrigerante cachorro-
quente e sorvete de graça. E 
quem tiver sorte ainda pode 
sair de lá com um presente 
porque vários brindes serão 
sorteados. Leve a sua família! 

E no dia 15/10, às 14h30, 
haverá uma sessão de cinema 
especial para as crianças 
no CineArte, na Sede do 
Sindicato.
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Em 2015, a Festa das Crianças atraiu milhares de pessoas

O ritmo quente da música nordestina tomará 
conta do CineArte. No dia 4/10, às 14h30, a Sessão 
Pipoca exibirá o fi lme “Gonzaga - de Pai para Filho”. 
A obra retrata a história de um dos grandes ícones 
da música brasileira: Luiz Gonzaga. Não percam, 
a sessão é gratuita e com direito a suco e pipoca. 

“Gonzaga - de Pai
para Filho” na Sessão 
Pipoca de outubro 

Futsal dos Metalúrgicos 2016 
terá fi nal eletrizante

O Campeonato 
de Futsal dos 
Metalúrgicos 2016 
está chegando em 
sua fase final, e 
a definição do 
grande campeão 
será no dia 01/10,às 14h30, no Ginásio do 
Clube de Campo. Em busca do caneco estão 
Atlafut, Sifco Gladiadores, Foxconn Fúria 
II, ADC Thyssenkrupp, UFT do Brasil e ADC 
Takata Brasil. 

Baile Tropical será dia 5/11
Anote na sua 

agenda: dia 
5/11 tem Baile 
T r o p i c a l , 
no Espaço 
M, a partir 
das 22 horas, 
com animação 
da Banda Skyppe. A 
venda dos convites 

começa no dia 
10/10, na sede 
do Sindicato. 
Informações 
sobre mesas 
e valores, 

ligue 4527-
3100 ou acesse 

nosso site www.
sindicatometal.org.br

Estão abertas as inscrições para 
o 2° Festival de Música Gospel dos 
Metalúrgicos. O evento está marcado para 
o dia 29/10, às 19h, no Espaço M do Clube 
de Campo. Para se inscrever é necessário 
que pelo menos um membro da banda 
seja metalúrgico. A ficha de inscrição está 
disponível no site e pode ser entregue 
na Sede do Sindicato, no Clube de 
Campo, ou ser enviada para os seguintes 
e-mails: rose@metalurgicosjundiai.org.br , 
imprensa@metalurgicosjundiai.org.br ou 
vanessaneris28@hotmail.com até o dia 
22/10.

Vem aí o 2° Festival Gospel
dos Metalúrgicos 
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