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BRASÍLIA VOLTA A SER PALCO DA 
MOBILIZAÇÃO DE TRABALHADORES

Editorial CIDADANIA NÃO TEM IDADE

Eunice Cabral - Presidente

No mês de março todas as atenções se voltam para a mulher. Mas ainda 
pouco se fala da cidadania da mulher, e menos ainda quando destacamos 
a terceira idade.
Ainda são poucas as ações voltadas para este setor da sociedade que fez e 
continua fazendo muito pelo país.
É cada vez maior o número de mulheres acima dos 60 anos que continua 
sendo arrimo de família, sendo a base de sustento material. É pra estas 
mulheres que faço esta reflexão!
Vocês são exemplos de vida e determinação e merecem nossa homenagem!
Temos a honra de ter um departamento de aposentados tão especial com 
pessoal que ajudaram a construir nossa história! Cada mobilização e ação 
tem a marca da presença especial de cada uma de vocês!
A TODAS ESTAS MULHERES O MEU ABRAÇO CARINHOSO

Milhares de aposentados e pensionistas  
engrossaram a 7ª Marcha das Centrais Sin-
dicais, que reuniu mais de 70 mil pessoas, 
dia 6 de março, na Esplanada dos Ministé-
rios em Brasília.
Após a caminhada, as lideranças foram rece-
bidas na Câmara dos deputados, no Senado 
e no Supremo Tribunal Federal.
Nosso sindicato juntamente com nossa 
confederação – CONACCOVEST, esteve 

presente com dezenas de companheiros (as) 
de nosso setor.
Em seguida, também a presidente da República, 
Dilma Rousseff , recebeu as lideranças sindicais. 
Dilma disse que ouviria as reivindicações sem 
compromissos, e depois considerou a extinção do 
Fator Previdenciário e a redução da jornada para 
40 horas semanais como “pedidos importantes, 
mas difíceis” de serem atendidos.
Nossa luta vai continuar!
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CAPÍTULO VIII  da Assistência Social

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é asse-
gurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica 
da Assistência Social - Loas. 
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos 
termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar 
per capita a que se refere a Loas

CATEGORIA MARCA PRESENÇA NO 
EVENTO EM HOMENAGEM A MULHER

DATA: 13/04/2013– (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA ITAMAR BARBOSA DE OLIVEIRA  
MOGI DAS CRUZES – SÃO PAULO
HORÁRIO: SAÍDA AS 07 h00 DA SEDE DO SINDICATO.

PRÓXIMO SEMINÁRIO

DATA: 19/04/13 – SEXTA-FEIRA
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2º ANDAR
HORÁRIO: DAS 18h00 AS 19h00

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO 
NO LOCAL DE TRABALHO

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
DATA: 30/04/2013– (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR - AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

O Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, no último dia 16 de 
março, foi palco de uma grande celebração especial ao Dia Inter-
nacional da Mulher. 
O evento, que reuniu centenas de trabalhadores (as) teve como tema 
“Mulheres conquistando espaço”, cujo foco foi o avanço da atuação 
da mulher nos diversos setores da sociedade atual. 
Para debater sobre o assunto, a ocasião contou com as palestras da 
deputada estadual (PCdoB/SP), Leci Brandão, que falou sobre o “Tra-
balho sem fronteiras como base para Justiça Social”, e a da presidente 
nacional da AMT-PDT, Miguelina Vecchio. 
“As mulheres precisam ter consciência de que podem tudo,” declarou 
a presidente Eunice Cabral, ao término do evento. E emendou: “O mais 
importante é saber que somente unidas, trabalhadoras, mães, filhas, 
esposas, conseguiremos avançar ainda mais na conquista de uma 
sociedade igualitária,” finalizou. 

O último domingo, 24/03 foi mar-
cado pela 1ª edição do Ação Ci-
dadania de 2013 em nosso sindi-
cato. Nossos(as) aposentados(as) 
usufruíram de diversos serviços 
para a categoria, sorteio de brin-
des e o tradicional “parabéns” 
aos aniversariantes, musica e um 
saboroso lanche.
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