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Bom Natal e um Feliz 2018
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Com a proximidade das 
festas de fi nal de ano, o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
se prepara para dar as 
boas vindas a mais um ano 
de luta junto aos trabalha-
dores. No Clube de Campo 
foi montado o tradicional 

presépio que, à noite, recebe 
luzes de led que realçam ainda 
mais sua beleza. Vale a pena 
visitar!

Com este boletim, você está 
recebendo o carnê do associado 
e também o calendário 2018, 
para se programar e não deixar 

de aproveitar nada do que o 
Sindicato lhe oferece.

Lembramos que no período 
de férias coletivas, a sede 
funcionará em horários 
especiais e alguns serviços 
entrarão em recesso, retor-
nando dia 9/01. Confi ra.

• Sede - 18/12 a 8/01: 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 22 e 29/12 (sexta-feira): ????? CAÉ VAI CONFIRMAR Funciona das 8h às 11h30 
Dias 26/12 e 2/01 (terça-feira): ???? CAÉ VAI CONFIRMAR Fechada 

• Departamento odontológico  - 18/12 a 8/01:  Estará fechado para atendimento, com 
abertura da agenda para marcação de consultas a partir de 9/01.

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

• Academia - 18/12 a 8/01: Fechada para manutenção dos equipamentos.

• Pesqueiro:  Funcionamento normal nos dias 2 e 9/12; pesca noturna dia 15/12, retornando 
dia 27/01 e 3/02/18. 

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

• Espaço M - De 18/12 a 8/01: Para agendamento de visitas ligue: (11) 97111-2309.

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos deseja a você e toda sua família
um Natal abençoado e um Ano Novo cheio de saúde e realizações!
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Mais um ano está chegando 
ao fim e 2017 não foi fácil. 
Foram muitas lutas para 
tentar barrar as Reformas 
da Previdência e Trabalhista. 
Não vencemos a guerra, mas 
ainda temos muitas batalhas 
pela frente. E vamos lutar em 
todas elas com a mesma força 
e determinação que vocês 
conhecem muito bem, afinal, 
já estiveram conosco em 
muitas lutas como estas.

É, realmente, um privilégio 
ter a companhia de vocês até 
hoje. Foi muito bom estar mais 
um ano com vocês e é muito 
bom saber que estaremos 
perto, novamente, em 2018. 

Espero que 2017 tenha sido 
um bom ano mas desejo que 
o ano que está chegando seja 
ainda melhor, cheio de saúde 
e de disposição para que cada 
um de vocês aproveite o que 
há de melhor na vida.

E desejo, também, que 
vocês aproveitem tudo o que 
o Sindicato oferece e que 
fiquem sempre perto.

Somos muito mais fortes 
quando estamos juntos.

Um Feliz Natal e um ótimo 
2018!

Que venha 2018!
Aprenda informática em 2018

Estão abertas as 
inscrições para o curso 
básico de informática para 
aposentados. As aulas 
começam em janeiro e serão 
às sextas-feiras, nos períodos 

da manhã e da tarde, na 
Escola do Metalúrgico. Para 
fazer a matrícula ou tirar 
dúvidas, ligue para 4527-
3100 e fale com Giovanna. 
Aproveite a oportunidade!

Melhorias
Recentemente, foram 

realizados trabalhos de 
podas de diversas árvores 
no Clube de Campo.  Além  
de melhorar a condição 
estética do local, as  
podas preservam a 
integridade dos fios da rede 
elétrica e evitam a queda  
de árvores e galhos nas 

épocas de chuvas e ventos 
intensos. 

“Essa poda periódica é  
uma medida de segurança. 
Assim evitamos, também, 
a queda de energia e  
outros tipos de acidentes 
mais sérios”, explicou  
Eléscio Caldato, diretor do 
Sindicato.
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A velha guarda da metalurgia se diverte 
nas confraternizações do Sindicato

A galera das antigas encheu o caneco  
de chope nas tradicionais  
confraternizações do Sindicato dos 
Metalúrgicos. Risadas, churrasco e  
até campeonato de truco nortearam 
a diversão dos “cabeças brancas”  
nas confraternizações da KSB (24/9), 
Siemens/Tusa (11/11) e Matrizaria  
Sifco (12/11). “Todo ano é uma grande 
satisfação receber essa turma que  
tanto contribuiu para a nossa história. 
Isso mostra que a união foi muito além 
das fábricas”, disse o presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa. 

Atenção alunos!
Para quem já está cursando, as aulas de informática 

na Escola do Metalúrgico terminam no dia  
15/12 e retornam no dia 9/1/18. Desejamos a todos 
ótimas férias! 



Que venha 2018!

Confi ra tudo que rolou na 2ª Semana do 
Metalúrgico

A 2ª Semana do 
Metalúrgico foi um sucesso. 
Reuniu atividades voltadas ao 
universo trabalhista, lazer 
e bem estar. “É um evento 

dedicado à categoria em 
reconhecimento ao seu valor e 
importância na sociedade”, disse 
o diretor Natanael Onofre Matias 
(Caé), autor do projeto de lei que 

criou a Semana do Metalúrgico 
quando atuou temporariamente 
na Câmara Municipal de Jundiaí.  

Confi ra no site todos os 
detalhes e fotos da semana.

Preparem-se para o Carnaval 2018!
O Sindicato está preparan-

do mais um Carnametal. Serão 
dois dias de folia com a banda 
Skyppe. No sábado, dia 11/2, 
o baile noturno será das 23h 
às 4h. No domingo, 12/2, a 
matinê começa às 15h e vai 
até às 20h. 

Sócios têm entrada livre, 
basta apresentar a carteirinha. 
Para não sócios, o valor do 
ingresso é o mesmo dos anos 
anteriores.

Baile Noturno - dia 11/2, das 
23h às 4h. Não sócios: R$50,00 
homens e R$30,00 mulheres

Matinê - dia 12/2, das 15h 
às 20h. Não sócios: R$30,00 
homens e R$15,00 mulheres
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A velha guarda da metalurgia se diverte 
nas confraternizações do Sindicato

A galera das antigas encheu o caneco 
de chope nas tradicionais 
confraternizações do Sindicato dos 
Metalúrgicos. Risadas, churrasco e 
até campeonato de truco nortearam 
a diversão dos “cabeças brancas” 
nas confraternizações da KSB (24/9), 
Siemens/Tusa (11/11) e Matrizaria 
Sifco (12/11). “Todo ano é uma grande 
satisfação receber essa turma que 
tanto contribuiu para a nossa história.
Isso mostra que a união foi muito além
das fábricas”, disse o presidente do Sindicato, 
Eliseu Silva Costa. FO
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Confi ra as fotos de todas as confraternizações no site sindicatometal.org.br
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O clima de Natal vai tomar conta do 
CineArte! No dia 5/12, às 14h30, a Sessão 
Pipoca exibe a animação “Expresso Polar”. 
Não percam! A entrada é gratuita, com 
direito a suco e pipoca. 

Sessão Pipoca 
Especial de Natal 

O fi nal do ano chegou e o Lago Grande vem 
com programação especial! A pescaria rolará 
solta nos dias 2 e 9/12, às 8h. Além disso, no dia 
15/12, às 18h, haverá a tradicional Pesca Noturna 
encerrando a temporada.  O Lago Grande entrará 
em manutenção e voltará com pescarias em 2018, 
nos dias 27/1 e 3/2. Os valores são R$ 30 para os 
sócios, R$ 60 para não sócios. 

Lago Grande: programação 
do fi m de temporada

O dia 24 de janeiro é muito especial, é 
o dia do Aposentado, dia de quem já fez 
muito pela categoria e, agora, merece 
aproveitar o melhor da vida. 

E para celebrar esta data, o Sindicato 
vai fazer uma sessão de cinema especial. 
Traga sua família para assistir ao fi lme 
??????????????????. A sessão começa às 
14h30. A entrada, o suco e a pipoca são de 
graça!

Venha comemorar o 
seu dia no CineArte!

24 de Janeiro - Dia do Aposentado
Agradecemos a cada um de vocês que trabalharam e 

contribuíram para um presente mais digno, deixando o 
legado da união, da competência e da garra. Temos uma 
história gloriosa graças ao empenho e dedicação de vocês.
Parabéns pelo seu dia! 

O sorteio para a Colônia de 
Férias na Praia Grande para o 
mês de fevereiro (Carnaval) será 
realizado dia 5/01. A distribuição 
de senhas será às 17h e o sorteio 
às 18h. Aproveite para viajar com 
sua família!

Colônia de férias:
garanta sua vaga!


