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Eunice
Cabral

O presidente Lula decidiu barrar a
votação na Câmara dos Deputados do
projeto que fixa o valor do salário míni-
mo em 2010 e dá o mesmo reajuste
do piso a todos os benefícios do INSS.
Lula também decidiu editar uma medi-
da provisória concedendo um reajuste de 6,2% (2,55% aci-
ma da inflação) a quem ganha mais que o mínimo e de 8,7%
(5,1% acima da inflação) para o piso, elevando o valor dos
atuais R$ 465 para pelo menos R$ 505.

O governo concorda em dar metade do reajuste real do
mínimo aos aposentados, o que deverá gerar uma despe-
sa extra de cerca de R$ 3 bilhões.

O ano de 2009 está che-
gando ao fim e com ele as
inúmeras dificuldades que o
Brasil e o mundo enfrentaram
com a crise econômica.

Desde o início acreditamos
que nossa estrutura como
país seria suficiente para sair-
mos sem tantos prejuízos des-
ta situação. E isso realmente
aconteceu; só de termos con-
seguido evitar um impacto
maior com demissões já
garantiu nossa estabilidade.

Entramos em 2010 com
boas expectativas: especialis-
tas indicam que nosso cresci-
mento vai ser superior a 5%.
Isto significa empregos, ge-
ração de renda, estabilidade
econômica e melhoria na
qualidade de vida dos (as)
trabalhadores (as).

Com isso teremos condi-
ções de lutar ainda mais
para que este crescimento
seja repassado para a pre-
vidência social e assim res-
gatar gradativamente os va-
lores dos benefícios.

Desejamos a todos(as)
os(as) companheiros (as)
boas festas e um ano novo
cheio de conquistas!

Nossa festa de confraternização, no
Sítio Escola Itamar Barbosa de Olivei-
ra, em Mogi das Cruzes, foi marcada
com a presença de centenas de
companheiros(as) e suas famílias.

Muito lazer, a final do Campeona-
to de Futebol, música, um delicioso churrasco e a integração de
todos, marcaram o evento. Nossa presidente Eunice Cabral
fez um balanço do trabalho realizado em 2009, da importância
da união de todos e das perspectivas de sua nova gestão con-
sagrada nas últimas eleições do sindicato.

CONFRATERNIZAÇÃO EM MOGI
REÚNE COMPANHEIROS(AS)

VALOROSOS(AS) DA CATEGORIA
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Acima de um salário mínimo
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Data: 26/01/10  (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato 2o Andar

 Horário a partir das 14h.

 PRÓXIMA REUNIÃO
DOS APOSENTADOS

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO
NO LOCAL DE TRABALHONO LOCAL DE TRABALHONO LOCAL DE TRABALHONO LOCAL DE TRABALHONO LOCAL DE TRABALHO

Data: 0702/10 (domingo)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 09h00 AS 14h00

AÇÃO  CIDADANIA

ART.10 & 3º - É dever de todos zelar pela dignidade do idoso,
colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
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Data: 12/02/10  (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário18h00 as 19h00

Que neste Natal aquela magia toda guar-
dada durante todo o ano esteja presente nos
corações daqueles que festejam o amor.

Que não apenas seja uma comemoração,
mas um início de novas idéias e objetivos.

O Natal simboliza nova vida, pois nele
comemoramos o nascimento do Homem
que modificou a nossa maneira de ver o
mundo trazendo-nos amor e esperança.

Que neste natal sejam confraternizados
todos os desejos de um mundo melhor.

Que todos nós sejamos mais humanos!
E que nada seja mais forte do que a união

daqueles que brindam a fraternidade.
Feliz Natal e um Ano N ovo cheio de Paz,

Saúde e prosperidade!!!

Boas Festas!
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