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No último dia 19 de
março, foi realiza
do o seminário

“Março Mês da Mulher: a
Força da Mulher”. O evento
aconteceu no  Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira,
em Mogi das Cruzes, e con-
tou com a participação de
450 companheiros(as).

Prestigiaram este evento,
vários líderes políticos e sin-
dicais, que são nossos par-
ceiros. As palestras foram
comandadas pela deputada
federal Luiza Erundina
(PSB-SP), que falou sobre
“Igualdade e Desigualdade
Social”, e pela presidente
nacional da  AMT-PDT,
Miguelina Vecchio, que pro-
moveu o debate sobre a
“Força da Mulher”.

O seminário, também ho-
menageou as líderes sindi-
cais e trabalhadoras com
lindos buquês de flores e
com o sorteio de brindes,
demonstrando, uma vez
mais, o espírito de união,
mobilização e engajamento
da Família Costureira.

Aposentadas são homenageadas

durante Seminário “Março Mês

da Mulher: A FORÇA DA MULHER”

Sra. Josefa Pedro Estevam recebe
o buquê de rosas das mãos da

Secretária Nacional de Mobilização
da AMT-PDT Maria Eugênia

Sra.Cida e sra.Izabel

Sra. Alzira Moreira de Castro
recebe o buquê de rosas das
mãos da Tesoureira do Sind.
Vest. e Calçados de  Picada
Café RS Elvira Graebin

Sra. Beatriz Santos Lima
recebe o buquê de rosas
das mãos do diretor Jose

Antonio Simões e o carinho da
presidente Eunice Cabral

Sra. Duzinda de Jesus
Vilares recebe o buquê de

rosas das mãos do vereador
Claudio Prado-PDT/SP

Sra. Romilda de Souza recebe
o buquê de rosas das mãos da
nossa presidente Eunice Cabral

Sra. Maria Jose atenta ao livro
da deputada Luiza Erundina

Sra. Josefa Pedro Estevam
lendo a programação

Fazer uma homenagem
a estas companheiras es-
peciais é um desafio e ao
mesmo tempo uma honra.

Pensem em toda histó-
ria de vida que cada mu-
lher carrega consigo, na
rotina de acordar todos os
dias a mesma hora, diri-
gir-se para o local de tra-
balho, levantar da cama
planejando o dia, o que
priorizar, como resolver os
problemas, pedir a Deus
força e coragem para
mais um dia.

Esta história se repete
todos os dias e nós perma-
necemos fortes e prontas
para encarar os desafios.

É certo que a mulher
não abandona tudo quan-
do se aposenta, ela man-
têm um ritmo que garante
sua saúde e vitalidade.
Permanece viva!!!

Neste mês, gostaria de
parabenizar estas compa-
nheiras que apesar das
marcas deixadas pelo tem-
po mantêm vivo em seu
olhar o desejo de viver!

Um forte abraço a to-
das vocês!

Eunice Cabral
Presidente

MULHER NA
MELHOR IDADE

Presidente Nacional
da AMT-PDT,

Miguelina Vecchio

Deputada federal, Luiza
Erundina (PSB-SP)
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Data: 16/04/2011 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar B. de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Saída: Ás 07h00 da sede do Sindicato

TEMA: Reforma Tributária –Ministrado pelo Sr. Edison
              Luiz (Assessor no Programa de Formação Sindical)
Data: 08/04/2011 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar – Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

Data: 26/04/2011 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar - Auditório
Horário: A partir das 14h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOSADOSADOSADOSADOS

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO  NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO  NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO  NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO  NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO  NO LOCAL DE TRABALHO

CALENDÁRIO PARA

PAGAMENTO DO BENEFÍCIOCAPÍTULO I - Do Direito à Vida
Art. 8º O envelhecimento é um direito

personalíssimo e a sua proteção um direi-
to social, nos termos desta Lei e da legis-
lação vigente.

ESTESTESTESTESTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSO

Dilma quer negociar novas

regras para aposentadoria

O ministro da Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, Gilberto Carvalho, afir-
mou ontem (24/03) que o governo quer abrir
uma negociação com as centrais sindicais a
partir de abril sobre a implantação de um novo
fator, chamado de 85/95. A nova regra para
substituir o fator previdenciário dá o benefi-
cio integral quando a soma do tempo de con-
tribuição e a idade der 85 (para mulheres) ou
95 (para homens). O fator 85/95 chegou a
ser negociado entre as centrais e o governo
em 2009, mas não chegou a ser enviado ao
Congresso. As centrais sindicais são contrá-
rias ao Fator Previdenciário.

Fonte: Jornal Agora  - 25/03

Supremo manda INSS

pagar revisão pelo teto
O Supremo Tribunal Federal já está man-

dando o INSS pagar a correção pelo teto de
quem tem uma ação na Justiça. A decisão do
Supremo foi finalizada no último dia 21 de
março, ou seja, não poderá mais ser contes-
tada. Podem ter direito a revisão, concedida
pelo STF em 2010, os aposentados e pensio-
nistas entre 1988 e 2003 que tiveram benefí-
cio limitado ao teto na época da concessão.

Quem possui uma ação de revisão do teto que
ainda não foi julgada pode solicitar na justiça a
antecipação do pagamento. O juiz, porém, não é
obrigado a conceder a chamada “tutela anteci-
pada”. Quem for idoso ou doente também pode-
rá informar isso ao juiz para tentar convencê-lo a
antecipar o pagamento da revisão do teto.

Fonte: Jornal Agora  - 25/03
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