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EDITORIAL

O final do ano é o momen-
to ideal para reavaliar os pro-
jetos pessoais e buscar as
transformações almejadas.
Reconhecer a necessidade
de mudança e acreditar na
capacidade de alcançá-la é
um grande passo, na melhor
idade, para que se possa vi-
ver de forma mais satisfató-
ria no ano vindouro.

Renovar nossos sonhos é
uma necessidade que inde-
pende de idade. É hora de re-
pensar a própria vida e avaliar
os pontos que desejamos mu-
dar no ano que se inicia.

Sua presença neste depar-
tamento é determinante para
que os sonhos das novas ge-
rações sejam marcados pela
sua experiência!

Em 2011 vamos nos unir
ainda mais e tornar nossas
lutas grandes vitórias!

Eunice Cabral

NUNCA É
TARDE PARA

SONHAR
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No dia 11 de dezem-
bro, a presidente
Eunice Cabral entre-

gou um grande presente
para os(as) associados(as)
e aposentados(as): o Sítio
Escola reformado e repleto
de novidades. O Sítio conta
agora com um novo Parque
Aquático, com direito a tobo-
água, lanchonete, vestiários,
chalés e, em breve, pesquei-
ro. O local, que é palco de impor-
tantes seminários, também garante
diversão aos(às) trabalhadores(as),
por isso, nada mais justo do que
ampliar este local que agrega co-
nhecimento e lazer.

Cerca de duas mil pessoas se
divertiram nessa confraterniza-
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“Fiz questão de vo-
tar e espero que no pró-
ximo ano a presidente
Dilma, os deputados e
os senadores contribu-
am com melhorias
para os aposentados.
Aproveito para parabe-
nizar a presidente Eu-

nice Cabral que é uma batalhadora em
defesa dos aposentados e que com
muita luta fez uma grande reforma no
Sítio Escola.”

Vicentina José Filho (aposentada)

“Espero que
em 2011 a presi-
dente Dilma
Rousseff e nos-
sos deputados e
senadores defen-
dam causas em
benefício dos apo-

sentados e desejo que a diretoria
do Sindicato continue ao nosso
lado. Parabéns à presidente Euni-
ce Cabral por essa reforma no Sí-
tio Escola, que ficou muito bonito.”

Lourdes Polidoro Cardoso
aposentada)

“Para 2011 eu espero melhorias na saúde, reformas nas leis
que estão ultrapassadas, pois a cada ano que passa nosso salário
encolhe mais. Quero também parabenizar a presidente Eunice
Cabral por essa reforma no Sítio Escola porque dá gosto vir aqui,
está uma maravilha.”

Nazaré Mendes (aposentada)

ção que foi a última deste ano,
e para os(as) aposentados(as),
2011 já começa cheio de ex-
pectativas.

Toboágua é a nova diversão da
piscina do Sítio Escola

Novos chalés foram
inaugurados durante o evento
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Até 01 salário mínimo

Acima de 01 salário mínimo

Data: 19/02/11 (sábado)
Local: Sítio Escola - Mogi das Cruzes/SP

Saída: Sede do Sindicato, às 07h00

CONHEÇA SEUS DIREITOS

Data: 18/01/11 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2o andar

 Horário: A partir das 14 horas.

 PRÓXIMA REUNIÃO PRÓXIMA REUNIÃO PRÓXIMA REUNIÃO PRÓXIMA REUNIÃO PRÓXIMA REUNIÃO

PRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIO

Art. 23: A participação dos ido-
sos em atividades culturais e de
lazer será proporcionada mediante
descontos de pelo menos 50%
(cinqüenta por cento) nos ingressos
para eventos artísticos, culturais, es-
portivos e de lazer, bem como o

acesso preferencial aos respectivos locais.
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de seda; É Natal na cabana,de seda; É Natal na cabana,de seda; É Natal na cabana,de seda; É Natal na cabana,de seda; É Natal na cabana,

a Mãe estáa Mãe estáa Mãe estáa Mãe estáa Mãe está
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na multidão, comércio cheio;na multidão, comércio cheio;na multidão, comércio cheio;na multidão, comércio cheio;na multidão, comércio cheio;

Mas o mais querido,Mas o mais querido,Mas o mais querido,Mas o mais querido,Mas o mais querido,
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é o Natal em si."é o Natal em si."é o Natal em si."é o Natal em si."é o Natal em si."
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