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Mais de 6 mil pesso-
as participaram da pas-
seata que percorreu
ruas importantes de São
Paulo e terminou em
frente ao Banco Central
na Avenida Paulista. A
mobilização reuniu todas
as centrais sindicais que
protestaram pela Redu-
ção dos Juros e em De-
fesa dos Empregos.

Os sindicalistas co-
bram ainda a redução
do spread bancário (di-
ferença entre os custos
de captação dos ban-
cos e quanto cobram do
consumidor) como for-
ma de baratear o crédi-
to. Mesmo com medi-
das já tomadas pela

equipe econômica do
governo, a ampliação
do crédito ainda é a
principal reclamação
dos empresários. A
redução de impostos,
outra medida anunci-
ada, é criticada pelos
sindicalistas por não
ter exigido contrapar-
tidas das empresas.

A classe trabalhado-
ra marcou presença e
nossas aposentadas
também fizeram parte
da manifestação. A re-
dução dos juros é
uma questão impor-
tante para todos!

Sejam aposentados
(as) ou trabalhadores
(as) da ativa!

MANIFESTAÇÃO MOBILIZA AVENIDA PAULISTAMANIFESTAÇÃO MOBILIZA AVENIDA PAULISTA

Temos acompanhado com
muita atenção e preocupação o
desenrolar da crise internacional,
que iniciada nos Estados Unidos,
contaminou mercados de diver-
sos países no mundo, reduzindo
a atividade econômica.

Estamos atentos, e podemos
concluir que não existe motivo
para pânico. O quadro econô-
mico interno no Brasil é positi-
vo: inflação sob controle, e for-
tes investimentos em infra-es-
trutura via PAC. Mas é preciso
reduzir ainda mais os juros e au-
mentar a oferta de crédito, para
que a economia se aqueça e
possamos atravessar 2009
sem muitas turbulências.

A crise não pode ser usada
como desculpa para precarizar
condições de trabalho, cortar be-
nefícios e arrochar aposentado-
rias e salários, isso seria um tiro
no próprio pé.

Mas de qualquer maneira o
nosso Sindicato está atento, para
impedir que os direitos dos (as)
trabalhadores (as) sejam suprimi-
dos. Temos certeza que o Brasil
vai dar a volta por cima!

Eunice Cabral - Presidente
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Saudades da companheira Luiza
da Silva, que veio a falecer no

desabamento da Igreja Renascer em
Cristo no dia 18/01/09 (domingo)

Data: 13/02/09 (sexta-feira)
 Local: Sede do Sindicato 2º andar

 Horário 18h00 às 19h00.

 Data: 08/02/09 (domingo)
Local: Sede do Sindicato
Horário 9h00 às 14h00

Milhares de aposentados (as) participaram da festa

AÇÃO  CIDADANIA

REUNIÃO DE OLT - ORGANIZAÇÃO
NO  LOCAL DE TRABALHO

Data: 17/02/09 - (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2º Andar

 Horário a partir das 14h.

CALENDÁRIO PARA
 PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

BOM LEMBRAR ...

NÃO
PERCA!

COMPAREÇA!!!!

 PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

No último sábado, dia 24 de janeiro, Dia
Nacional do Aposentado, a Categoria pode se
confraternizar numa grande festa que acon-
teceu no Parque Esportivo dos Trabalhado-
res, antigo CERET.

Além de milhares de aposentados (as), inclu-
sive do interior do estado, muitas autoridades
estiveram presentes para prestigiar .

Entre as autoridades estiveram o Ministro
do Trabalho e Emprego Carlos Lupi, Deputa-
do Federal, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho
da Força, o Vereador Claudio Prado, entre
outros, além de vários dirigentes sindicais.

Dia Nacional do Aposentado

SUA PRESENÇA

FAZ  A

DIFERENÇA!

Várias atrações artísticas e sorteios de prê-
mios marcaram o evento. Nossas aposenta-
das foram presença marcante na festa!

Todo idoso tem direito a 50%
de desconto em atividades
de cultura, esporte e lazer.

O idoso tem atendimento
preferencial no Sistema
Único de Saúde (SUS)

BOM LEMBRAR ...


