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Seminário destaca a importância da
UNIÃO na Campanha Salarial 2009!

Estamos em plena
Campanha Salarial lutando pela manutenção
dos direitos adquiridos e
pela conquista de novos
avanços.
Apesar das dificuldades que o momento econômico impõe, temos feito da união e do comprometimento nosso grande
alicerce de luta.
Em meio a tudo isto,
vemos vários de nossos
(as) aposentados (as)
participarem ativamente
de nossos trabalhos,
apoiando os movimentos
da categoria; outros que
tanto colaboraram deixaram saudades.
Esta postura nos impulsiona a prosseguir!
Seguimos na jornada
sabendo que a união
sempre será nossa grande bandeira e que a determinação nos levará a
um mundo melhor!

Eunice Cabral
Presidente

No dia 20 de junho, estiveram
reunidos no Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira, em Mogi
das Cruzes centenas de trabalhadores (as) da nossa categoria para o Seminário: Organização, mobilização e negociação.
Foi feita uma simulação, que envolveu todos (as) os (as) presentes, e
reproduzida uma mesa de negociação
entre trabalhadores e empresários na
renovação de uma convenção coletiva.
O departamento de aposentados do nosso Sindicato esteve presente e participou deste importante momento para todos (as) os (as) trabalhadores (as).

Arraial das Costureiras
Uma festa que virou tradição
Centenas de trabalhadores (as) participaram da nossa grande festa que aconteceu na última sexta-feira,
(26) e nosso departamento também marcou presença.
Muita música, comidas típicas e diversão tornaram
o momento inesquecível!
CONFIRA OS
MELHORES
MOMENTOS:

COM A SAÚDE NÃO SE BRINCA!
Não compre medicamentos em
feiras livres ou camelôs, só recorra a remédios caseiros após falar
com o seu médico, não compre vitaminas sem orientação médica.
Não tome remédios receitados por amigos, familiares ou balconistas de farmácias e não dê ou
indique medicamentos a outras pessoas.
Use o medicamento apenas durante o tempo recomendado e fique atento ao prazo de validade dos
medicamentos.
EM CASA
Faça uma lista dos remédios, anotando o nome de
cada medicamento, o médico que o receitou, a dose e o
horário em que devem ser
tomados, e coloque-a junto
aos mesmos ou em local visível. Guarde, também,
uma cópia em sua carteira.
Leia e guarde as bulas dos remédios.
Tome o medicamento na dose exata e no horário indicado pelo médico.
Com freqüência, faça uma limpeza em seus armários e jogue fora os remédios vencidos. Nunca
tome medicamentos fora da validade.
Não interrompa o tratamento sem a autorização

do médico nem reduza a dose sem sua orientação.
Não misture álcool com remédios.
Proteja os seus medicamentos da luz, da umidade
e do calor. O banheiro, a cozinha e o carro não são
locais adequados para guardá-los.
Coloque na geladeira os remédios que devem ser
guardados em temperaturas baixas (como, por exemplo, vacinas e insulina), evitando que sejam congelados.
Evite tomar os medicamentos deitado(a). Tome-os
com água e não com refrigerantes, café, chá ou bebidas quentes.
NO CONSULTÓRIO
Informe sempre seu médico sobre os problemas que
teve com medicamentos
(irritações na pele, indigestão,
falta de apetite, enjôo e tontura, por exemplo).
Antes de começar o tratamento pergunte ao médico
qual a maneira correta de tomar os
medicamentos.
Pergunte ao seu médico se é possível tomar o remédio junto com as refeições. Alguns medicamentos
têm sua eficácia reduzida nessas condições.
Sempre pergunte ao seu médico se há alternativas
terapêuticas para o tratamento.

Até um salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
Data: 03/07/09 (sexta-feira) - Horário: 18h00 às 19h00
Tema: Os beneficíos da Acupuntura
Local: Sede do Sindicato - 2° andar

SEMINÁRIO
Data: 18/07/09 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Horário 7h - Saída da sede do Sindicato

AÇÃO CIDADANIA
Data: 26/07/09 (Domingo)
Horário: 09h00 as 14h00
Local: Sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
Data: 28/07/09 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
2o Andar Horário a partir das 14h.
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