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AEDES AEGYPTI – UMA AMEAÇA À SAÚDE

E

ste foi o tema do seminário de fevereiro que aconteceu no
último dia 20, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira,
em Mogi das Cruzes. A consultora de segurança no
trabalho, Cláudia Paciência, falou das doenças que o mosquito
transmite e as formas de se prevenir.
Nosso departamento participou atentamente da palestra e vai
atuar de forma a sermos todos agentes de saúde na prevenção
contra este mal.

CARNAVAL DE DESCASO E FOLIA COM A PREVIDÊNCIA

Eunice Cabral
Presidente

O governo têm feito um verdadeiro “carnaval”
com a Previdência Social.
A folia é tão grande, o desrespeito é tão descarado
que a indignação tomou conta dos (as) apossentados (as) e pensionistas de todo o país.
A mobilização organizada pela Força Sindical e
que nosso departamento participou ativamente foi

uma representação perfeita do caos da saúde, dos
benefícios e de tudo que diz respeito a este
segmento da sociedade.
Milhares de idosos (as) participaram da mobilização e deixaram claro que dignidade não tem idade.
Vamos continuar firmes na luta e transformar o
“Carnaval de protestos”num marco desafidor.

CARNAVAL DE PROTESTO DOS APOSENTADOS

Avenida Paulista foi palco de uma grande mobilização na sexta-feira, 21
de janeiro.
O Carnaval de Protesto dos Aposentados, organizado pelo Sindnapi Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos pela valorização
dos aposentados e que contou com a participação de vários sindicatos, além
da Força Sindical. A manifestação contou com diversas alas e até bateria
com direito a samba enredo.
Foi uma forma de protestar contra o descaso do governo e a situação
precária que os aposentados do Brasil vivem na saúde, no transporte, e
em tantas outras áreas.
A mobilização teve como ponto de partida a Praça Oswaldo Cruz no
Paraíso e se estendeu até o Masp. Nosso sindicato esteve presente com
destaque para o Departamento dos Aposentados que participou ativamente do protesto.

Próximo Seminário
Data: 19/03/2016 – (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Horário: saída as 07h00 da sede do sindicato
Reunião dos Aposentados
Data: 29/03/2016 – (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: a partir das 14h00

É SEMPRE BOM LEMBRAR:

TÍTULO V - Do Acesso à Justiça / CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Art. 71.§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas
prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria
Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
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