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MANIFESTAÇÃO MOBILIZA AVENIDA PAULISTA

Neste mês tivemos a
divulgação dos índices
de reajuste do salário
mínimo e também o das
aposentadorias.
Por um lado é uma vitória garantir aos (as)
companheiros (as), que
ganhavam abaixo do mínimo, a certeza de que
ninguém mais, a partir de
agora, vai receber menos
do que R$ 465,00.
Por outro sabemos
que o índice é pequeno
em relação à realidade da
economia do nosso país
diante da crise mundial.
Sabemos que nossa
luta ainda tem muito caminho a percorrer, muitas reivindicações e melhorias
para nosso setor, mas temos a certeza que nossa
união tem a força necessária para alcançarmos
nossos objetivos.
Acredito que este ano
será de grandes conquistas!
Eunice Cabral
Presidente

O reajuste atinge os
8,4 milhões de aposentados que ganham mais
que o piso.
O aumento ficou bem
abaixo do que o anunciado
pelo Ministério da Previdência Social (que era de 6,39%
para o salário mínimo).

Para os segurados que
ganham o piso, a alta será
de 12,05%.
Assim quem ganha entre
R$ 415 e R$ 439 passará a
ganhar R$ 465.
Isto quer dizer que ninguém vai ganhar menos do
que o salário mínimo.

Em março o Sindicato Nacional dos Aposentados promete
entrar com 2 milhões de
ações na Justiça pedindo a
revisão do índice do aumento
de 5,92% nos benefícios.

No último dia 07 de fevereiro, aconteceu, na sede do nosso sindicato, o primeiro “Ação Cidadania” de 2009 e nosso
departamento de aposentados mais uma
vez estiveram prestigiando e participando
deste importante momento.
Diversos serviços, entre eles: manicure, cabeleireiro, massagem, dentista,
podólogos, entre outros foram oferecidos a nossa categoria, além de shows,
música e diversão.
Com a participação e colaboração de
nossos parceiros, podemos a cada novo
evento aprimorar, tanto nosso atendimento,
quanto à qualidade dos nossos serviços.

Até um salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA:

REÇA!
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Data: 06/03/09 (terça)
Local: Sede do Sindicato
Horário das 18 às 19h
SEMINÁRIO

Data: 21/03/09 (sábado)
Local: Sito Escola Itamar

NÃO
PERCA!

Barbosa de Oliveira - Mogi das Cruzes
Horário 7h - Saída da sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
NÇA
E
S
PRE A
SUA FAZ ÇA!
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Data: 31/03/09
(terça-feira)
Local: Sede do
Sindicato - 2º Andar
Horário a partir das 14h.
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Acima de um salário mínimo
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