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2011 – ANO DE PARTICIPAÇÃO
ATIVA EM NOSSAS LUTAS

Editorial

Ao findar mais um ano po-
demos fazer um balanço do
que passou.

Nossas lutas, conquis-
tas, momentos de descon-
tração e união. Olhando o
trabalho realizado este ano
pelo departamento dos apo-
sentados sentimos a satisfa-
ção de ver um trabalho que
nem o tempo nem a idade
apagam o vigor.

A participação de cada
um (a) em nossas jornadas
deixa claro que o avanço da
idade só tem aumentado ain-
da mais a estrutura de todos
(as) vocês!

Em 2012 vamos traba-
lhar juntos para que os nos-
sos novos sonhos e objeti-
vos sejam alcançados e o
mais importante: mantenha-
mos acesa a fé em nossos
corações!

Olhando sempre para fren-
te rumo a novas conquistas!

BOAS FESTAS E
FELIZ ANO NOVO!

Foram muitos os momentos neste ano onde o departamento dos apo
sentados esteve presente em nossas lutas.

          Cada, reunião, festa, mobilização, enfim todo o apoio e experiência de
vida tem sido uma das bases de sustentação do trabalho deste sindicato.
Mesmo com toda a experiência de vida o desejo de aprender se desta-
ca no interesse constante demonstrado em cada um dos seminários!

· PALESTRA SOBRE
QUALIDADE DE VIDA

· PALESTRA SOBRE O
MAL DE ALZHEIMER - AA

DOENÇA DO SÉCULO XXI

·REVISÃO DE
APOSENTADORIAS COMO

ENTRAR NA JUSTIÇA!

· APOSENTADOS(AS) DISCU-
TEM DESAFIOS SOCIAIS E

ECONÔMICOS EM SEMINÁRIO

· APOSENTADAS SÃO HOMENAGEADAS
DURANTE SEMINÁRIO “MARÇO MÊS
DA MULHER: A FORÇA DA MULHER”

· 4º CONGRESSO FORTALECE
OS PARTICIPANTES

INTENSIFICA AS LUTAS DA
CATEGORIA

FESTA JUNINA DAS
COSTUREIRAS REÚNE

CENTENAS DE
TRABALHADORES(AS)

UNIÃO E INTEGRAÇÃO
NA FESTA DAS

CRIANÇAS

· SEMINÁRIO
SOBRE DROGAS

AÇÃO  CIDADANIA
· PALESTRA SOBRE·

ASSÉDIO MORAL
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ALEGRIA E DIVERSÃO MARCARAM FESTA DE ENCERRAMENTO DO NOSSO SINDICATO

De: 05 / 12 / 2011 à  16 / 12 / 2011 e Retorno da inscrição do dia 05/01 à 19/01/2012
Na secretaria da sede e sub-sede do sindicato.
De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30.
Sorteio será dia 20/01/2012 às 19h00
O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento.

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

 Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde –
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário,
em conjunto articulado e contínuo das ações e servi-
ços, para a prevenção, promoção, proteção e recu-
peração da saúde, incluindo a atenção especial às
doenças que afetam preferencialmente os idosos.

INSCRIÇÕES CARNAVAL - COLÔNIA DE FÉRIAS

DATA: 31/01/2012– (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

Nosso Sindicato realizou, mais uma vez, a tradi-
cional Festa de Confraternização, no Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.
A ocasião reuniu centenas de pessoas, que des-
frutaram de momentos de lazer e saborearam um
delicioso churrasco.  Além disso, puderam con-
ferir a final do Campeonato de Futebol Society,
nas categorias masculino e feminino; e como
sempre, o Departamento dos Aposentados mar-
cou presença. Estiveram presentes diversas li-
deranças sindicais, entre eles como o deputado
federal Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), que afir-
mou seu apoio aos (as) aposentados (as) na

questão do reajuste dos benefícios. “Gostaria de
salientar o meu total apoio a esta classe de tra-
balhadores que já tanto fez. Por isso, estamos
juntos, em Brasília, para lutarmos pelo aumento
da aposentadoria,” declarou o deputado.
Para encerrar o evento, a presidente Eunice Ca-
bral finalizou: “Quero agradecer a toda catego-
ria que este ano lutou conosco em conquistas
importantes para todos (as). E também come-
morar este momento, em que todos (as) os
(as) companheiros (as) estão reunidos (as)
aqui, no nosso sítio em uma grande festa de
confraternização”.


