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O VOTO NÃO TEM IDADE
Aos 70 anos, o(a) idoso(a) está
dispensado de comparecer às eleições. Aí precisamente reside o perigo. Numa democracia como a nossa, em que a força do povo está necessariamente no voto do cidadão,
os(as) idosos(as) são uma figura importante nesse contexto.
O(a) idoso(a) é um cidadão e
como tal sabe de suas responsabilidades. Vamos dar o troco, o bom
exemplo aos demais brasileiros, vamos votar. Mesmo que não tenha
votado nas últimas eleições, mesmo que tenha perdido o título, vá,
compareça com a sua carteira de
identidade (RG) à mesma seção
em que votava anteriormente e deposite na urna todo o seu conhecimento acumulado por tantos anos
de sabedoria.
Aproveito também para agradecer
a todos(as) vocês pelo apoio e presença constante nesta casa!

CONCESSÃO DE
PENSÃO FICA MAIS
FÁCIL NA JUSTIÇA
Os dependentes de um exsegurado do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social)
podem conseguir, na Justiça, a pensão por morte,
mesmo se o trabalhador que
morreu não tinha condições
de se aposentar e não pagava a Previdência há
mais de três anos.
Decisão do TRF 3 (Tribunal Regional Federal da 3ª
Região), que atende os Estados de São Paulo e Mato
Grosso do Sul, publicada em março deste ano, deu a
pensão ao dependente de um ex-segurado que tinha
o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria por idade, quando morreu, mas não tinha atingido
65 anos de idade.
Esse tipo de aposentadoria exige 15 anos de
contribuição previdenciária, além de 65 anos de
idade para homens e 60 para mulheres. Quem
foi filiado ao INSS antes de julho de 1991, pode
se aposentar com tempo de contribuição menor.
Fonte: Jornal Agora

SINDICATO CIDADÃO

PENSANDO NA INTEGRIDADE E NO BEM-ESTAR SOCIAL DA CATEGORIA
Dia 25 de julho nosso sindicato, mais
uma vez, fez da prestação de serviços
o seu grande diferencial. Serviços
como: manicure, podologia, acupuntura,
massagem, ginecologia, advogado, cabeleireiro feminino e masculino estiveram à disposição de nossa categoria
que aproveitou para se descontrair com
show e música durante todo o evento.
Nosso departamento esteve presente ativamente!

CONHECENDO OO JORNALISMO
JORNALISMO
CONHECENDO
Os meios de comunicação são
hoje a janela do mundo para milhões
de pessoas e garantem informação
dos fatos em tempo real.
No último seminário no Sítio Escola (17/07) o jornalista e professor
Marcos Zibordi deu exemplos na história onde a mídia foi responsável
por mudanças profundas, tais como
a trajetória do ex-presidente Collor,
a censura sofrida pela imprensa nos
anos de ditadura.
mais atenção a todo tipo de informação já
É muito importante que estejamos com que vivemos um momento pré-eleitoral.

CONHEÇA SEUS DIREIT
OS
DIREITOS
Para os idosos acima dos 65 anos de idade, não aposentados e
que comprovem alguns requisitos com relação à renda, o Estatuto
também garante um benefício: a Assistência Social, que equivale
ao pagamento de um salário mínimo, por tempo indeterminado.

Até 01 salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

REUNIÃO E ORGANIZAÇÃONO LOCAL DE TRABALHO - OT

Data: 13/08/2010 - (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 18h00 as 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 21/08/10 (sábado)
Local: Sítio Escola - Mogi das Cruzes - SP
Horário: Saída na sede do Sindicato às 07h00

PRÓXIMA REUNIÃO
DOS APOSENTADOS
Data: 31/08/10 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2o andar
Horário: A partir das 14 horas.
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