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  Eunice Cabral - Presidente

FESTA DAS CRIANÇAS GARANTE
INTEGRAÇÃO DA  FAMÍLIA VESTUÁRIO

No último dia 18 de outubro, aconteceu a tradicional
Festa das Crianças do nosso Sindicato.

O evento aconteceu na  Associação  Atlética São Paulo
e reuniu milhares de trabalhadores (as) do nosso setor e
suas famílias.  Além de muita diversão, foram sorteados
dezenas de prêmios, entre eles muitos brinquedos, deze-
nas de eletrodomésticos, bicicletas e uma TV LCD de 32”.

Diversos shows, teatro, equipes de recreação, mar-
caram a festa. A participação de autoridades, entre eles
a do Presidente da Força Sindical e Deputado Federal,
Paulo Pereira da Silva, também foram destaque.

Paulinho falou da importância da festa, além da valo-
rização humana que ela representa.

Segundo nossa Presidente, Eunice Cabral, “a Festa das
Crianças já faz parte do calendário de festividades
do nosso Sindicato, e garante a alegria não só  das
nossas crianças, mas de toda nossa categoria”.

Milhares de pessoas participaram da festa

Nosso departamento marcou presença com muita alegria

Novas
conquistas
 para os (as)
aposentados(as)!

Quando falamos de apo-
sentadoria e sistema previ-
denciário, quase sempre é
pra falar de perdas.

Hoje nossa esperança se
baseia na possibilidade dos
(as) aposentados (as) terem
direito a um dos princípios
básicos da cidadania: o direi-
to à casa própria.

Apesar de tantos anos de
contribuição e muito trabalho o
aluguel ainda é uma realidade
para estes que tanto fizeram
pela economia do país.

Hoje esta história pode mu-
dar; com a inclusão através
de um atendimento diferenci-
ado aos aposentados no pro-
grama “Minha Casa Minha
Vida”, o sonho da casa pró-
pria esta próximo de se tor-
nar uma realidade.

O programa irá beneficiar
milhares de idosos em todo
Brasil através de convênio com
a Caixa Econômica Federal.

Temos certeza que este é
mais um passo rumo à con-
quista do pleno respeito e dig-
nidade que nossos (as) aposen-
tados (as) merecem!

Eunice Cabral
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Data: 27/10/09  (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato 2o Andar

 Horário a partir das 14h.

 PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

PRÓXIMO SEMINÁRIO

Data: 06/11/09 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2° andar

Horário: 18h00 às 19h00

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ART.9 É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um enve-
lhecimento saudável e em condições de dignidade.

DO DIREITDO DIREITDO DIREITDO DIREITDO DIREITO À VIDO À VIDO À VIDO À VIDO À VIDAAAAA

Data: 14/11/09  (SÁBADO)
Local: Sítio Escola - Mogi das Cruzes

Saída da Sede do Sindicato
 Horário 07h00

Aposentados e pensionistas do INSS assinaram con-
vênio com a Caixa Econômica Federal para o financia-
mento de cooperativas habitacionais destinado a idosos,
dentro do Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. O proto-
colo de intenções também prevê a instalação de corres-
pondentes bancários em sindicatos e associações
filiados à Confederação Brasileira de Aposentados e Pen-
sionistas (Cobap). A entidade está por concluir o proce-
dimento formal para a criação de sua própria cooperativa
habitacional, a fim de intermediar a construção de casas
e apartamentos para os segurados a preços populares. São 600 mil associados. A
Caixa estima que o programa beneficiará 1,5 milhão de idosos em todo o País.

Nesta terça-feira, 27 de outubro, a Federação das Associações de Aposentados
e Pensionistas do Rio de Janeiro (Faaperj) terá reunião com o gerente-geral do
banco para conhecer e negociar as condições dos empréstimos.

O contrato foi assinado durante o 3º Congresso Nacional Extraordinário de
Aposentados, Pensionistas e Idosos, em Luiziânia (GO).
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