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PERMANECER NA ATIVA É
GARANTIR QUALIDADE DE VIDA!
No seminário a palestrante, Carmem
Janssen – sexóloga apresentou a
todas as mulheres a importância da
autoestima e da autoconfiança.
Tivemos momentos inesquecíveis,
como o grupo musical “Trovadores
Urbanos” que apresentou músicas
que homenageiam as mulheres.
Além disso, tivemos diversas
mobilizações durante o mês onde o
Departamento esteve presente e atuante!

Março é conhecido como o mês da
mulher e isto representa mais de
90% de nossa categoria.
Foram homenagens, mobilizações
e seminário em que o destaque foi
nossas mulheres.
Nosso departamento tem sido um
exemplo de participação
demonstrando que a força da vida
esta na determinação em exercer
seu papel na sociedade de
maneira atuante.

CHEGA DE TANTO DESCASO!
A cada dia vemos o governo agir de forma que só prejudica os aposentados e pensionistas do país.
O novo “absurdo” aconteceu semana passada quando o Governo Dilma veio com a
Medida Provisória que impediu a Câmara dos Deputados de votar a política de reajuste
das aposentadorias para quem recebe acima de um salário mínimo.
Esta atitude deixa bem claro que a questão dos aposentados, mais uma vez é vista pelo
poder público como assunto sem importância.
Isto é um absurdo!
Contribuir uma vida toda para no final ter seu benefício “esmagado” pelo descaso é revoltante.A
postura da Presidente Dilma é uma vergonha! Promove a queda e a precarização da renda do
povo brasileiro, já que a falta de um projeto para o reajuste das aposentadorias, espreme a renda a
níveis desumanos tornando a vida desta parcela da população num martírio de sobrevivência.
Basta!

Eunice Cabral
Presidente

SAÚDE E QUALIDADE DE
VIDA NA TERCEIRA IDADE

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE
MAIS COMODIDADE A VOCÊ TRABALHADOR( A )
Buscando oferecer o que há de melhor em estética visual a Projeto Saúde Ocular
- ÓTICA traz a você trabalhador(a) lançamentos de óculos com armações
modernas e lentes de qualidade. Traga sua receita (convênio, rede pública ou
particular)

SUPER ÃO
PROMOÇ

Qualquer armação
de óculos por apenas

R$ 59,90
PROMOÇÃO POR TEMPO
INDETERMINADO

Na sede do Sindicato - Térreo

( 3329-6369

Para manter a saúde a qualidade de vida na terceira idade, é muito importante
que o envelhecimento seja acompanhado por condições que levem ao bemestar físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais,
saúde e educação.
ALGUMAS DICAS PODEM CONTRIBUIR:
- Alimentação equilibrada que auxilia na prevenção de várias doenças;
- A prática regular de atividades físicas que contribui para a conservação da saúde;
- Saber usufruir de todos os momentos de lazer, assim como compartilhar as
experiências vividas, possibilita uma boa relação com as pessoas;
- Estar de bem com a vida, cuidar da sua autoestima e realizar várias atividades
que tragam alegria e bem-estar;
- Acreditar em algo e cultivar a espiritualidade também auxilia a manter a saúde
emocional.
Sendo assim, através de um modo de vida saudável, praticado por atitudes
simples, o idoso poderá manter sua saúde.
Compartilhe suas experiências para viver a melhor idade!
CAPÍTULO V - Da Educação,
Cultura, Esporte e Lazer

Atendimento de 2ª a 6ª das 09h00 as 18h30

Preferencialmente com hora marcada
Filiado a

*
*
CONACCOVESTBRASIL

Art. 20. O idoso tem
direito a educação,
cultura, esporte,
lazer, diversões,
Espetáculos,
produtos e serviços
que respeitem sua
peculiar condição de idade.
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PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 11/04/2015 – (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar B. de Oliveira
Horário: Saída as 07h00 da sede do Sindicato
AÇÃO CIDADANIA
Data: 26/04/2015 (Domingo)
Local: Sede do Sindicato – subsolo e 1º andar
Horário: das 09h00 as 14h00
(senhas serão entregues até as 12h00)
REUNIÃO DOS APOSENTADOS
Data: 28/04/2015 – (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: a partir das 14h00

CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
Até 1 salário mínimo
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Acima de 1 salário mínimo
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