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Muitas atrações para a festa de 1º de Maio
Para comemorar o feriado 

de 1º de Maio, o Sindicato dos 
Metalúrgicos preparou uma 
programação especial para 
reunir toda a família no Clube 
de Campo.

O Dia do Trabalhador tem 
início às 9h, com a missa em 
ação de graças no Espaço M, 
celebrada pelo Padre Leandro 
Megeto.

Depois, no palco atrás 
do ginásio, vários artistas 
da região se apresentarão 
na Caravana de Ademilson 
Oliveira. E na sequência, um 
dia inteiro de shows, com as 
duplas sertanejas Zé Henrique 
& Gabriel, Felipe & Falcão, 
Gilberto & Gilmar, a cantora 
Lady Lu, além do gingado 

com Soweto, Katinguelê e 
Exaltasamba.

A entrada para a missa 
é liberada até as 9h. Para 
estacionar dentro do Clube 
de Campo, é necessário a 
apresentação da carteirinha 
de sócio na portaria.

SORTEIO DOS QUIOSQUES
O sorteio dos quiosques pa-

ra 1º/05 será no dia 27/04, no 
auditório da Sede. As senhas 
podem ser retiradas a partir 
das 17h somente pelo titular 
com o cartão de associado. O 
sorteio começa as 18h. 
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Remetente: Rua XV de Novembro, 
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Da esquerda para a direita: Grupo Soweto, Felipe & Falcão, a cantora Lady Lu, a dupla Zé Henrique e Gabriel e o tradicional grupo de pagode Exaltasamba

A missa do ano passado lotou o Espaço M



2 Boletim Informativo

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

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente
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Em meio a um cenário de 
tantas incertezas políticas e 
econômicas, fui surpreendido 
com uma notícia que me 
deixou feliz: a conclusão 
das turmas do curso de 
informática básica na nossa 
Escola do Metalúrgico. 

Pelo retorno que tivemos 
de vários alunos, temos a 
certeza que este é um projeto 
de sucesso deste Sindicato: 
proporcionar a quem tanto 
fez pela categoria, uma nova 
oportunidade de aprendizado. 
Parabenizo a todos esses 
alunos que cumpriram essa 
etapa com louvor e dou as 
boas vindas às novas turmas 
que vão iniciar.

Espero que a gente possa 
se encontrar nos próximos 
eventos que vem por aí: a 
grande festa de 1º de Maio, 
lá no Clube de Campo, e a 
Semana do Metalúrgico, 
programada de 22 à 27 de 
maio. É sempre um prazer 
pra nós reencontrá-los nessa 
casa!

Também quero usar 
esse espaço para pedir seu 
apoio às manifestações que 
estão ocorrendo por todo 
o Brasil contra a reforma 
da Previdência, Trabalhista 
e a Terceirização. Vocês, 
que sabem bem o quanto 
vale uma carteira assinada, 
direitos assegurados e uma 
aposentadoria, podem se 
unir a nós nessa luta, que 
tem por objetivo garantir um 
país mais justo e digno para 
nossos filhos e netos.

Conto com vocês! A luta 
continua! 

Comemorações e 
Lutas

Confraternização marca conclusão do curso 
de informática 

Já entregou seu Imposto  
de Renda?

Dia 27/04 é o último dia 
para fazer a declaração 
do Imposto de Renda no 
Sindicato. Devido à greve 
geral do dia 28/04, não haverá 
expediente na Sede, por isso 
se antecipe caso ainda não 
tenha feito a sua declaração. 

O atendimento está sendo 
realizado no 2º andar, de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 18h, e 
aos sábados das 8h às 12h. 
Associados e metalúrgicos 
aposentados têm desconto 
no valor do atendimento.

Centrais se articulam para Greve 
Geral no dia 28/4

Após a aprovação da 
terceirização irrestrita, a 
equipe de Michel Temer 
está se articulando de forma 
acelerada para pautar as 
reformas da Previdência e 
trabalhista. Por causa desses 
desmontes, as principais 
centrais sindicais do Brasil 
estão convocando suas bases 
para a Greve Geral marcada 
para o dia 28/4. O Movimento 
Intersindical Unificado de 
Jundiaí está se encarregando 
de mobilizar as 17 categorias 
trabalhistas que predominam 
na nossa região. 

Em reunião com o 
Movimento Intersindical, no 
dia 7/4, o bispo diocesano 
Dom Vicente Costa, de-
monstrou apoio aos 
sindicatos e movimentos 
sociais que lutam contra 
as reformas. O bispo deu 
destaque à nota divulgada 
pela Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), 
no dia 23/3.  “Estamos unidos 
com a CNBB nessa causa justa 
contra reformas que tendem 
a penalizar a população e, 
principalmente, os mais 
pobres”, disse.

Para os sindicalistas, além 
de fugir da realidade do país, 

as reformas irão contribuir 
para uma nova geração de 
desigualdade. “Impor idade 
mínima de 65 anos para 
obter a aposentadoria é um 
absurdo. Em muitas regiões 
do país a expectativa de 
vida é justamente essa. No 
caso da reforma trabalhista, 
os trabalhadores perderão 
direitos que são básicos, mas 
que foram conquistados com 
muita luta. Nada disso veio 
por bondade do patrão”, disse 
Eliseu Silva Costa, presidente 
do Sindicato. 

Eliseu revela que a ação 
do dia 28 definirá os rumos 
da classe trabalhadora daqui 
para frente. “Iremos para 
as ruas demonstrar a nossa 
insatisfação e lutaremos 
para garantir o que é nosso. 
Sabemos que a luta não 
termina por aqui, pois os 
ataques serão cada vez mais 
frequentes”, declarou o 
presidente. 



Comemorações e 
Lutas
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Confraternização marca conclusão do curso 
de informática 

As primeiras turmas do 
curso de informática para 
aposentados da Escola do 
Metalúrgico se formaram 
no final de março. Os dois 
módulos básicos foram 
concluídos com sucesso e 
até uma confraternização 
rolou no Clube de Campo 
no dia 4/4 para celebrar 
o aprendizado. Mas os 
recém formados querem 
mais. Segundo o diretor do 
Sindicato, Wilson Ribeiro 
(Med), os alunos fizeram um 
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Dia 29/04 tem 
plantão de 
atendimento  
na Sede 

Precisa atualizar endereço? 
Resolver pendências finan-
ceiras ? Incluir dependentes? 
Então aproveite o plantão 
de atendimento na Sede no 
dia 29/4, das 9h às 13h. O 
Sindicato estará funcionando 
para melhor atendê-lo!
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No dia 8/04 aconteceu, no Clube de Campo, a confraternização dos Amigos da 
Antiga Matrizaria da Krupp, um dia para rever os amigos, relembrar histórias 

do chão de fábrica e prestar homenagens aos ex-companheiros de trabalho 
que já se foram.
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pedido especial: a elaboração 
de um módulo avançado 
para dar continuidade ao 
curso. “É um orgulho para 
nós receber essa turma cheia 
de força de vontade. Eles 
fizeram esse pedido para nós 
e estamos alinhando com o 
professor Fabio Jafelicci um 
conteúdo específico. Iremos 
analisar cuidadosamente e 
apresentar em breve”, disse 
o diretor. 

Enquanto uns se formam, 
outros têm a oportunidade 

de recomeçar os estudos. Três 
turmas do curso básico de 
informática estão começando 
na Escola do Metalúrgico. 
Uma nova oportunidade para 
48 aposentados.

Alunos do curso de informática comemoram a formatura no Clube de Campo

Certificados de conclusão foram entregues aos alunos

Registro



Baile de Aniversário: reserve sua mesa
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O Baile de Aniversário do 
Sindicato já tem data marcada: 
27/05, dentro da Semana do 
Metalúrgico. A animação será 
da Banda San Marco Show, no 
Espaço M. As mesas custam 
R$ 300,00 para sócios, com seis 
lugares (e o dobro do valor para 
não-sócio), e começam a ser 
vendidas na Sede a partir de 
3/05. Reserve a data e participe 
dessa grande noite! 
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Lago Grande 
A pescaria rolará solta no Lago Grande nos 

dias 6 e 13/05. Os valores para até 10 quilos 
de peixe são: R$ 30 para sócios e R$ 60 para 
não sócios. 

Prepare os molinetes e venha curtir um dia 
tranquilo de pesca no Clube de Campo. 

Charlie Chaplin
na Sessão Pipoca 

Uma das obras mais admiradas do 
cinema será o destaque da próxima Sessão 
Pipoca. No dia 2/5 , às 14h30, será exibido 
o clássico “O Grande Ditador, de Charlie 
Chaplin.

Cinema é cultura! Chame os familiares 
e os amigos para se divertir. A sessão é 
gratuita, e o suco e a pipoca é por nossa 
conta. 

2ª Semana do Metalúrgico
De 22 à 27 de maio, acontece a 2ª Semana 

do Metalúrgico e o Sindicato está preparando 
vários dias de atividades e palestras que 
também contemplarão os aposentados. 
A programação será divulgada em breve, 
acompanhem pelo site e participem!
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A Banda San Marco Show estará no Espaço M


