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CarnaMetal 2017: mais um grande evento
do Sindicato dos Metalúrgicos

O CarnaMetal 2017 está 
chegando e o Sindicato já 
se prepara para mais esse 
grande evento. Serão duas 
matinês, nos dias 26 e 28/02, 
com um horário especial 
estendido: das 15h às 20h, ou 
seja, mais tempo para curtir e 
dançar. E também haverá um 
baile noturno no dia 25, das 
23h às 4h. 

A animação do CarnaMetal 

2017 fi cará a cargo da 
banda Skyppe, que promete 
agitar com seu repertó-
rio carnavalesco e outros 
sucessos.

Sócios têm entrada 
livre, basta apresentar a 
carteirinha. Para não sócios, o 
Sindicato mantém o mesmo 
valor do ingresso cobrado 
nos anos anteriores (confi ra 
no quadro abaixo).

Funcionamento do Clube:
O Clube de Campo funcio-

na normalmente durante os 
dias de Carnaval (25 a 28/02). 
A academia abre no sábado, 
dia 25, e depois retorna 
na quinta-feira, dia 2/03. 
Pesqueiro e piscina também 
funcionam normal. Somente 
na Quarta-Feira de Cinzas, 
dia 1/03, é que o Clube estará 
fechado para manutenção.
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Traga a família e chame os amigos para curtir o CarnaMetal no Clube de Campo!
Baile noturno, sábado 25/02 : 23h às 4h
Não sócios: R$ 50 homem, R$ 30 mulher

Matinês: domingo, 26/02, e terça-feira 28/02
Não sócios: R$ 30 homem, R$ 15 mulher.
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Que bom começar mais 
um ano com a certeza de 
ter ao meu lado pessoas tão 
especiais quanto vocês, que 
representam a nossa luta 
de muitos anos. Por isso, 
não me canso de repetir que 
tantas conquistas não seriam 
possíveis sem a força e o 
trabalho de cada aposentado.

Fechamos o ano com uma 
campanha muito bonita, na 
qual arrecadamos presentes 
que foram entregues 
para centenas de famílias 
carentes. Obrigado por 
terem participado, doando 
brinquedos e levando os fi lhos 
e os netos para tirarem uma 
foto com o Papai Noel. Para 
este ano, teremos muitos 
outros eventos para toda a 
família. 

Com a nova diretoria, 
empossada em dezembro, 
seguimos confi antes na 
nossa missão:  lutar pela 
manutenção dos direitos 
dos trabalhadores, contra a 
exploração e a desigualdade 
social. Estou acompanhando  
de perto e participando das 
ações das centrais sindicais 
para que a reforma traba-
lhista seja debatida com a 
sociedade antes da aprovação.

Também não podemos 
esquecer que a vida precisa de 
lazer e aprendizado. As aulas 
de informática retornaram, 
a Sessão Pipoca já tem data 
para recomeçar, o Clube de 
Campo está funcionando a 
todo vapor e nós esperamos 
por vocês. Juntos, fazemos um 
Sindicato mais forte!

 

Feliz 2017!

Aposentadorias acima do 
mínimo terão reajuste 

Aposentados e pensio-
nistas do INSS que ganham 
acima do valor de um 
salário mínimo terão seus 
benefícios reajustados em 

6,58% este ano. 
O reajuste será dado para 

os benefícios concedidos 
até 1° de fevereiro do ano 
passado.

Dia 18/2 tem plantão de 
atendimento no Sindicato

O plantão de atendimento 
na sede do Sindicato será das
9h às 13h. Essa é a oportuni-
dade de se associar, atualizar 
o cadastro, regularizar pen-

dências e tirar dúvidas. Não 
esqueça a CTPS, o último 
holerite e os documentos dos 
dependentes. Aguardamos 
você!

Famílias e crianças carentes recebem 
doações da campanha de Natal

No dia 11/12, o bom velhinho 
chegou de helicóptero no Clu-
be de Campo e encerrou a 
campanha “Seja Presente Neste 
Natal”. Além de tirar fotos com o 
Papai Noel, a criançada deu um 
show de solidariedade. “Vou doar 
esse caminhão para outra criança”, 
disse Miguel Fernandes, de 6 anos. 

O aposentado da Krupp, 
Nelson do Nascimento Barballo, 
levou seu netinho Lucca, de 4 
anos, para curtir o evento. “Essa 
foi a primeira vez que eu trouxe 
meu neto ao Clube”.

Centenas de brinquedos ar-
recadados foram doados para a 
Casa de Nazaré, para a Associação 

Mensalidade é atualizada 
após mais de 20 anos

A alteração, aprovada em 
assembleia geral por todos 
os trabalhadores presentes, 
obedece o desconto de 1,5% 
do salário e seguirá o piso de 
R$ 35,00 e o teto máximo de R$ 
100,00. Atualmente a maioria 
dos associados ao Sindicato 
paga uma mensalidade de R$ 
20,00 em média, para toda a 
família. Uma outra parcela de 
associados - que paga acima 

de R$ 100,00 - terá o valor 
reduzido para se encaixar no 
teto máximo estabelecido.

O novo valor será cobrado 
em fevereiro, referente à 
mensalidade de janeiro. Para 
os trabalhadores que possuem 
desconto em folha, o valor 
será debitado do holerite de 
janeiro. No Clube de Campo, 
o valor da entrada para não 
sócios agora é de R$20,00.



Feliz 2017!

3Boletim Informativo

Famílias e crianças carentes recebem 
doações da campanha de Natal
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No dia 11/12, o bom velhinho 
chegou de helicóptero no Clu-
be de Campo e encerrou a 
campanha “Seja Presente Neste 
Natal”. Além de tirar fotos com o 
Papai Noel, a criançada deu um 
show de solidariedade. “Vou doar 
esse caminhão para outra criança”, 
disse Miguel Fernandes, de 6 anos. 

O aposentado da Krupp, 
Nelson do Nascimento Barballo, 
levou seu netinho Lucca, de 4 
anos, para curtir o evento. “Essa 
foi a primeira vez que eu trouxe 
meu neto ao Clube”.

Centenas de brinquedos ar-
recadados foram doados para a 
Casa de Nazaré, para a Associação 

de Apoio às Pessoas Carentes 
e para o projeto “Natal Mais 
Solidário – Ação Entre Amigos”, 
que distribuiu os brinquedos na 

véspera de Natal. Os diretores do 
Sindicato, Rose Prado e Luis Carlos 
de Oliveira (Lu), acompanharam a 
doação.

Dezenas de famílias foram ver o Papai Noel chegar de helicóptero e garantiram a foto com o Bom Velhinho

O Natal foi mais feliz para as crianças de bairros como Vila São 
Sebastião, Vila Esperança, Santa Gertrudes, Vila Ana, Jardim 

Buriti, Sorocabana, Vila Popular, entre outros.
Há 14 anos a Casa de Nazaré atende crianças e adolescentes entre 0 

e 17 anos. RO
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Ele vive o espírito natalino 
todos os dias. Sorriso fácil, 
muitas histórias e uma sere-
nidade notável. É desse jeito 
que Roberto Gaube, metalúrgico 
aposentado de 62 anos, segue 
ativamente a sua vida. Há 15 
anos, no mês de dezembro, seu 
espírito natalino soma-se com 
a vontade de fazer a diferença. 
Gaube torna-se Papai Noel e faz 
a alegria de todos.  

“Por muitas vezes, no Natal, 
comprei brinquedos para 
presentear as crianças que esta-
vam no Hospital São Vicente”, 

relatou Gaube, que também faz 
a alegria dos mais crescidinhos. 
“No domingo deste último Natal, 
fi z uma visita à um amigo que 
está tetraplégico. Fui lá à caráter 
e fi z uma surpresa para ele, foi 
muito emocionante”, disse. 

Barba, como também é 
conhecido, trabalhou na Sifco 
de 1974 a 1990. Ele substituiu 
as botas de bico de aço pelas 
confortáveis botas pretas, o 
jaleco agora é vermelho e a 
simplicidade e amor ao próximo 
continua sendo o mesmo de 
sempre. 

Papai Noel existe. E é metalúrgico 
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Festa surpresa emociona aluno da Escola 
do Metalúrgico

Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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A última aula de informática 
do ano do aposentado Claudino 
Miguel foi no dia do aniversário 
dele, 14/12. Enquanto ele e a 
esposa estavam na Escola do 
Metalúrgico, a família se reunia 
na Sede do Sindicato: dois 
fi lhos, genro, nora, duas netas 
e uma bisneta para uma festa 
surpresa. “Achamos que seria o 
lugar ideal para reunir os amigos 
do curso”, disse Jeferson Miguel, 
fi lho do aposentado, que teve a 
ideia da festa. 

Os alunos foram chamados 
para um “comunicado” da 
diretoria, a ser dado numa das 
salas da Escola. Nem a esposa 
dele, nem o professor sabiam 
da surpresa. Quando Claudino 
entrou na sala, se emocionou 
com os parabéns. “Vocês me 
matam do coração. Esperava 
conseguir reunir minha família a 
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Amigos e família comemoraram com Claudino

Sessão Pipoca será
só risos 

FO
TO

S:
 B

RU
N

O
 G

AL
IE

G
O

Lago Grande 
Comece bem o ano de 2017, venha pescar! Nos 

dias 4 e 11 de março a pescaria rolará solta no Lago 
Grande do Clube de Campo. Os valores continuam 
os mesmos: R$ 30 para os sócios, R$ 60 para não 
sócios. Os preços são válidos para até 10 quilos. 
Acima desse peso, serão cobrados R$ 15 por quilo. 

No dia 7/3, à 14h30, a Sessão Pipoca exibirá 
um grande clássico da comédia: Os Três Patetas. 
Não percam! A sessão é gratuita e o suco e a 
pipoca são por nossa conta. 

noite, em casa, não aqui!”, disse.
Os alunos também fi caram 

felizes com a surpresa para o 
amigo. “Quando nos chamaram, 
achei que seria alguma coisa 
para comer, ninguém esperava 
isso”, disse o aposentado 
Joaquim Pereira Cardoso. 

“Achei que íamos tirar foto de 
fi nal de ano”, disse João Barras, 
aposentado. A ideia inicial não 
era essa, mas a foto com os 
amigos foi tirada e, com certeza, 
será uma ótima lembrança de 
2016. “Fechei o ano com chave de 
ouro. Meu aniversário foi muito 
melhor do que eu imaginava”, 
disse Claudino.

Nova diretoria toma posse
Em dezembro de 2016 tomou 

posse a nova diretoria do 
Sindicato, gestão 2017 - 2020. 
Parte da diretoria permanece 
e novos companheiros foram 
nomeados. São eles: Admilson 
Gomes do Nascimento 
(ThyssenKrupp), Ricardo Zanini 
(ThyssenKrupp), Francisco de 
Assis Caldas Pereira (Siemens), 
Admilson do Carmo Batagin 
(ThyssenKrupp), Willian Pereira 
Reis (Duratex), Roberto de Souza 

(ThyssenKrupp), Ronaldo de 
Marchi (Foxconn), Edemilson 
Domiquile (Sulzer), Emerson 
Luiz Machado (ThyssenKrupp) e 
Renato Bezerra da Costa (Wier). 

Nessa nova formação, a 
diretora Rose Prado passa a 
ser vice-presidente e o diretor 
Wilson Ribeiro da Silva (Med) 
assume como 2º secretário.
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