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BOLETIM DOS APOSENTADOS DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE JUNDIAÍ, VÁRZEA PAULISTA E CAMPO LIMPO PAULISTA ANO XXIX - Nº 11 - NOV/16

Aposentados concluem o curso básico
de Informática
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No dia 4/11, 55 aposen-
tados receberam o certifi cado 
de conclusão do Curso de 
Informática Básico promovido 
pela Escola do Metalúrgico. Em 
cerimônia realizada no auditório 
do Sindicato, eles receberam o 
diploma e foram recepcionados 
com um café da manhã especial.

“Vocês passaram por um pe-
ríodo de aprendizado e agora 
estão completando uma etapa. 
A maioria já está matriculada 
para a próxima fase, no Módulo 

Intermediário, e isso nos 
traz muita alegria”, disse o 
presidente Eliseu Silva Costa, 
acompanhado de membros da 
diretoria.

“Eu não sabia nada e achava 
que não conseguiria aprender. 
Mas hoje eu vejo que aprendi 
muito”, conta a aposentada 
Jandira Silva dos Santos, 79 anos. 
Haroldo Venâncio, de 63 anos, 
elogiou a iniciativa do Sindicato 
e a paciência do professor Fábio 
Jafelicci. “Ele é bem atencioso e 

proibiu o uso das palavras ‘não 
sei’, ‘não posso’, ‘não consigo’. Já 
aprendi muito e tenho fé que 
vou sair daqui bem craque.”

Para o professor, esse é ape-
nas o início de um novo período 
de estudos na vida de seus 
alunos. “Eu é que tenho que 
agradecer a confi ança e o 
carinho deles.” As quatro 
turmas já começaram a ter 
aulas do Intermediário e estão 
aprendendo a mexer no Youtube, 
Facebook, pendrive, etc.
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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Sabemos que a vida é 
cheia de altos e baixos. Uma 
hora comemoramos a vitória, 
outra lamentamos as perdas. 
Mas nunca podemos desistir.

A situação política do país 
nos deixa ainda mais atentos 
aos direitos que foram 
conquistados. Muitos estão 
ameaçados e, no mês passado, 
perdemos as chances da 
desaposentação com o veto 
do Supremo. Um absurdo tirar 
do aposentado que ainda 
trabalha a oportunidade de 
conseguir uma aposentadoria 
melhor. 

Que bom que, além de 
motivos para lamentar, temos 
motivos para comemorar. A 
formatura de muitos de vocês 
no curso de informática é um 
exemplo do que nos deixa 
feliz. Os primeiros alunos da 
nova Escola do Metalúrgico 
já estão passando para a 
segunda etapa do curso. Meus 
parabéns a cada um de vocês 
que deixou o medo de lado e 
decidiu entrar novamente em 
uma sala de aula. 

Para terminar, quero pedir 
a colaboração de todos na 
campanha “Seja Presente 
Neste Natal”. Vamos arrecadar 
brinquedos para fazer o Natal 
de muitas crianças mais feliz.

Desejo que tenhamos 
muito mais motivos para 
comemorar e muitas forças 
para lutar.

 

Nunca desistir

Desaposentação é vetada
No dia 26/10 o Supremo 

Tribunal Federal (STF) 
decidiu, em julgamento, 
vetar a desaposentação sob 
o argumento de que não há 
previsão legal. O órgão alega 
que só seria possível admitir 
a ação com a alteração da 
lei pelo Congresso Nacional.

O STF derrubou, por 7 
votos a 4, a esperança de 

milhões de aposentados na 
ativa, principalmente dos 
representados nas 184 mil 
ações que hoje pleiteiam a 
desaposentação na Justiça. 
A situação de quem já 
obteve a desaposentação 
deverá ser resolvida 
posteriormente com a 
apresentação de recursos 
ao próprio tribunal.

“Seja Presente neste Natal”: participe doando 
um brinquedo 

No dia 6/11, o pessoal da Matrizaria da Sifco realizou a sua tradicional confraternização, 
reunindo dezenas de companheiros para um descontraído churrasco no Clube de Campo

Devidamente “uniformizados”, os companheiros da Tusa/Siemens se reuniram no dia 5/11 
para mais um encontro: momento de reencontrar os amigos e relembrar boas histórias
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Confraternizações embalam o 
final de ano dos metalúrgicos

O final de ano dos metalúrgicos é sempre radiante, 
divertido e cheio de boas histórias. Tudo isso acontece por 
causa das tradicionais confraternizações feitas pela velha 
e nova guarda da metalurgia na nossa região. A galera não 
perde tempo, garante a caneca antecipadamente e faz 
bonito no dia do evento.
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“Seja Presente neste Natal”: participe doando 
um brinquedo 

Natal é tempo de esperança, 
de realizar sonhos e de 
confraternização. Que tal fazer 
o natal de uma criança mais 
feliz? A oportunidade é agora! 
O Sindicato está realizando 
a campanha “Seja Presente 
neste Natal”, arrecadando 
brinquedos novos. Tudo o 
que for arrecadado durante 
a campanha será entregue 

para as crianças atendidas por 
entidades de Jundiaí, Várzea 
Paulista e Campo Limpo 
Paulista. 

Faça parte dessa corrente do 
bem! Os brinquedos podem ser 
entregues até o dia 9/12 na sede 
do Sindicato e nas empresas 
parceiras da campanha. No 
Clube de Campo as doações 
podem ser feitas até o dia 11/12. 

Papai Noel no Clube de Campo
Sim! Para fechar a campanha, o “Bom Velhinho” vai chegar de 

helicóptero no Clube de Campo, dia 11/12, às 10h. Leve seus fi lhos 
e netos para essa grande festa que vai ter pipoca, algodão doce e 
refrigerante. Não esqueça de levar um brinquedo novo para doação! 
Nesse dia, o Papai Noel estará tirando foto com a criançada.

“Seja Presente neste Natal”: participe doando 

Confi ra os horários de funcionamento do 
Sindicato durante as festas de fi nal de ano
Sede: 19/12 a 9/01 
De segunda a sexta-
feira, das 8h às 
11h30 e das 13h 
às 18h. Estarão em 
funcionamento os 
serviços de rescisão, 
cadastro, carteirinha, inclusão de dependentes, 
colônia de férias, contas a pagar e cobrança. 
Dias 23 e 30/12: Funciona das 8h às 11h30
Dias 26/12 e 2/01: Fechada

Colônia de férias
Sorteio para o mês de fevereiro (Carnaval) será 
realizado dia 6/01.

Departamento Odontológico
19/12 a 9/01: Fechado

Clube de Campo
25/12 e 1/01:  Fechado e não haverá exames

Pesqueiro
Funcionamento nor-
mal no dia 3/12.
Encerramento da 
temporada com pes-
ca noturna no dia 
16/12 e reabertura 
no dia 14/1. Dias 26/12 e 2/01: Fechado

Academia
20/12 a 10/01: Fechada para manutenção dos 
equipamentos

Exames médicos na AME
Não haverá atendimento nos dias 24 e 31/12.

Espaço M
De 19/12 a 9/01, para agendamento de visitas 
ligue: 4526-1114  (falar com Maria)
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Baile Tropical enche de cores e animação o Espaço M
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A noite de 5/11 não estava tão 
quente, mas isso não impediu 
que o clima dentro do Espaço 
M esfriasse. Pelo contrário. Mais 
de mil pessoas lotaram o Baile 
Tropical e dançaram a noite toda 
ao som da Banda Skyppe. Para o 
diretor Natanael Onofre Matias 
(Caé), esse evento é sempre um 
sucesso. “Nosso público conhece 
o alto nível dessa festa.” Eléscio 
Caldato, também diretor do 
Sindicato, defi ne o baile como 
“uma festa diferente, colorida e 
animada”. 

“Não perco um baile, venho 
em todos. Frequento o Clube 
de Campo, trago meus netos 
na festa da criança, ou seja, 
aproveito mesmo!”, contou 
animado Euclides Viera da Cunha, 
aposentado da KSB, que estava 
acompanhado da esposa Eunira 
e alguns amigos. Confi ra as fotos 
no site sindicatometal.org.br.
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O Baile Tropical foi um sucesso de público

“Candinho” na Sessão 
Pipoca de dezembro 
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Lago Grande: em dezembro tem 
pesca noturna 

Que tal uma boa pescaria para fechar o ano?
No dia 3/12, o pesqueiro funcionará normalmen-
te. Já no dia 16/12 haverá a tradicional pesca 
noturna, encerrando a temporada. Os valores 
são: 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. 

A Sessão Pipoca 
fecha o ano com 
mais um grande 
clássico de Amácio 
Mazzaropi. No dia 
6/12, às 14h30, 
será exibido o 
fi lme “Candinho”. 
A obra serviu de 
inspiração para 
a construção 
do enredo da 
telenovela Êta 
Mundo Bom (2016) 
de Walcyr Car-
rasco. Lembrando 

Euclides e  Eunira não perdem um baile no Espaço M

que a entrada é gratuita, com direito a suco e 
pipoca. Skyppe não deixou ninguém parado
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A banda Skyppe garantiu a animação
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