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EDITORIAL

Presidente Eunice Cabral

Enquanto o eleitorado
com idade entre 16 a 18
anos encolheu 6,8% da elei-

ção de 2006 para esta, o segmento dos elei-
tores com mais de 70 anos, quando o voto
também passa a ser voluntário, cresceu qua-
se 23% neste período.

Os eleitores idosos nesta faixa etária pas-
saram de 7,6 milhões para 9,3 milhões e
representam agora quase 7% dos 135,8 mi-
lhões de eleitores do país.

O total de idosos era de 17,3 milhões em
2006 e, no dia 3 de outubro deste ano, 20,7
milhões estão aptos a irem às urnas, se-
gundo os números divulgados pelo TSE.

Isto demonstra que o exercício da cida-
dania através do voto será uma grande de-
monstração dos anseios de todos os apo-
sentados. É hora de mostrarmos que o avan-
ço da idade não significa alienação e desin-
teresse político. Ao contrário; com a experi-
ência de vida adquirida ao longo dos anos
faremos do nosso voto a expressão de nos-
sos anseios por um Brasil melhor.

EUNICE CABRAL

A desaposentação, companheiras(os), é um
processo que consiste no “ato de renunciar ao
atual benefício para obter um novo em condições
mais favoráveis”. Este benefício, contudo, só vale
para quem se manteve na ativa ou trabalhou por
algum período, após declarado aposentado.

De acordo com advogados especialistas
em Previdência Social, “a pessoa que se apo-
sentou cedo, sofreu incidência do Fator Pre-
videnciário, e que após ter se aposentado
manteve o fator contributivo ou passou a con-
tribuir com valores maiores, pode requer a
desaposentação”.

Se você estiver enquadrada(o) neste be-
nefício, entre em contato com o Sindicato, que
nosso Departamento Jurídico tomará as pro-
vidências necessárias para orientá-la(o).

DESAPOSENTAÇÃO: UM BENEFÍCIO
QUE VOCÊ PODE OBTER

No último dia 18 de setembro, as(os)
companheiras(os) participaram ati
vamente do Seminário “Construindo

Um Novo Brasil”, realizado no Sítio Escola,
em Mogi das Cruzes.

Este importante evento teve como objeti-
vo destacar a necessidade de se eleger o go-
verno de “continuidade”, com a eleição de Dil-
ma Rousseff, que será responsável pela ma-
nutenção e ampliação das conquistas sociais.

O palestrante, sr. Luiz Coelho, para tanto,
apresentou por meio de números e estatísti-
cas o aumento dos postos de trabalho e o cres-
cimento produtivo em todos os setores – dos
quais o nosso setor faz parte. Para ele “estes
avanços foram fundamentais para o Brasil se-
guir no rumo certo, com desenvolvimento e qua-
lidade de vida aos seus cidadãos”, afirmou.

Ainda, em nome da referida “continuida-
de”, Luiz Coelho expôs um comparativo entre
os governos FHC e LULA, onde foi conclusi-
vo ao analisar pontos econômicos, sociais e
políticos de ambos mandatos.

“As(Os) trabalhadoras(es), mais do que
nunca, devem comparar os quadros políticos
apresentados e no próximo dia 03 de outu-
bro votar consciente, pois o país não pode
parar”, disse o palestrante.

“CONSTRUINDO UM NOVO BRASIL”
COMPANHEIRAS(OS) PARTICIPAM DO SEMINÁRIO

O PODER DOO PODER DOO PODER DOO PODER DOO PODER DO

VOTO DO IDOSOVOTO DO IDOSOVOTO DO IDOSOVOTO DO IDOSOVOTO DO IDOSO



“ATIVA” é uma publicação de responsabilidade do Sind. das Costureiras de SP e Osasco. Jornalista: Miriam Modesto MTB n° 51.582/SP - Repórter fotográfico: Mário B. Silva -
Assessoria de Comunicação: Amélia Cibele S. Eloy - QS GRAPH - Tel.: (11) 3326-4565 - www.qsgraph.com.br - Impressão: Gráfica do Sindicato

Até 01 salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

24/09
27/09
28/09
29/09
30/09
01/10
04/10
05/10
06/10
07/10

Acima de 01 salário mínimo

DATA DO
PAGAMENTO

DATA DO
PAGAMENTO

01/10

04/10

05/10

06/10

  5 e 0

1 e 6

 2 e 7

3 e 8

4 e 9

FINAL DO
BENEFÍCIO

Data: 17/10/10 (domingo)
Local: Assoc. Atlética São Paulo - Pça. Bento de

Carmargo, 162, próx. ao metrô Armênia
Horário: Saída na sede do Sindicato às 07h00

07/10

CONHEÇA SEUS DIREITOS

 Data: 08/10/2010 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato

 Horário: das 18h00 às 19h00

Data: 26/10/10 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2o andar

 Horário: A partir das 14 horas.

 PRÓXIMA REUNIÃO

FESTFESTFESTFESTFESTA DA DA DA DA DAS CRIANÇASAS CRIANÇASAS CRIANÇASAS CRIANÇASAS CRIANÇAS

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

A expectativa de vida dos brasileiros (homens e mulheres), segundo
última pesquisa realizada pelo IBGE, está na casa dos 72 anos.

Para chegar a esta idade com saúde e qualidade de vida, no entanto,
especialistas recomendam a prática de exercícios físicos, regularmente, que
além de ser responsável pela melhora da postura e equilíbrio corporal, auxi-
lia no controle de doenças como Diabetes, Hipertensão, Depressão,
Osteoporose, dentre outras.

Outro aspecto importante da atividade física na terceira idade está na sociabilização do(a) prati-
cante, que, via de regra, tem a auto-estima melhorada pela integração com outras pessoas.

O diretor nacional de Saúde do SINDNAPI, dr. Luiz Alberto Catanoce, porém, recomenda que
antes do início de qualquer atividade física o idoso deve passar por uma avaliação médica. “A
avaliação permite detectar as limitações do paciente para realização de atividades saudáveis, que
melhorem a flexibilidade, a manutenção da massa corporal em proporções aceitáveis e aumento
da resistência”, destacou.

Ainda de acordo com Catanoce, a atividade física tem que ser prazerosa para o idoso.
Para tanto, ele destaca importantes dicas, como a escolha do melhor horário livre de altas de
temperaturas, aumento gradativo da intensidade das atividades, exercícios aeróbios
(hidroginástica, natação, caminhada) de 20 minutos e três vezes por semana em dias alterna-
dos, exercícios em grupo para aumento da motivação e auto-estima, além de hidratação e
alongamento antes e depois da atividade praticada.

A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO NA TERCEIRA IDADE

LAZER, CULTURA E ES-
PORTE - Todo idoso tem direi-
to a 50% de desconto em ativi-

dades de cultura, esporte e lazer.Início: 04/10/10 - Término: 04/11/10
Secretaria do Sindicato, de 2ª à 6ª feira, das 09h00 às
18h30. Sorteio será no dia 05/11/10, às 19h00, na sede
do Sindicato. Importante: Somente o próprio sócio poderá
estar presente no sorteio. Pagamento do sorteado até o
dia 12/11/10. Chamada da suplência até 19/11/10 e o pa-
gamento será até 26/11/10.
O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento.
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