
A Confraternização de fim de ano, realizada no Sí-
tio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das 
Cruzes/SP, no dia 8 de dezembro (sábado), reuniu 
mais de mil companheiros (as) e seus familiares, 
que curtiram o dia aproveitando todas as opções 
de lazer que a entidade oferece, como as quadras 
poliesportivas e piscinas. 
O Departamento dos Aposentados, companheiros 
(as) constantes nas lutas e mobilizações da cate-
goria, compareceram em massa ao evento e par-
ticiparam de todas as atividades. Vibraram a cada 
lance da partida decisiva do Campeonato de Fu-
tebol Society e dançaram ao som dos shows mu-
sicais. 
“Encerramos as atividades deste ano mantendo 
nosso lema, que Juntos somos Fortes”, disse a pre-
sidente Eunice Cabral.   

confraternização do sindicato
conta com força da melhor idade
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Editorial 2013 – Ano novo, novAs conquistAs

Eunice Cabral - Presidente

O término de um ano traz, além das tradicionais comemorações, 
uma série de resoluções para o próximo. Nossos desejos 
foram de trabalhar em prol de todos (as) da categoria. Para o 
departamento dos aposentados, não foi diferente. Essa parcela 
de trabalhadores (as), responsáveis por grande parte de nossas 
conquistas, enfrentou um ano difícil, mas nós, do Sindicato, 
honramos nosso compromisso e estivemos ao lado, caminhando 
juntos para, por exemplo, o fim do fator previdenciário. 

Para 2013, o trabalho continua. Nos mantendo unidos, teremos 
a certeza de que no próximo, sem dúvida será um ano vitorioso. 
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DATA: 11/01/2013 – SEXTA-FEIRA
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2º ANDAR
HORÁRIO: AS 19h00

DATA: 29/01/2013 – TERÇA-FEIRA
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR - AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

SORTEIO PARA O CARNAVAL

Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, 
Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos

Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao ofereci-
mento insatisfatório de:
 I – acesso às ações e serviços de saúde;
II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação 
incapacitante;
III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa;
IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso.

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

CAPÍTULO III

Ano Novo vitorioso 
com Lutas e Conquistas


