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12º  Seminário balançou Itanhaém!

Nos dias 16, 17 e 18 de outubro o Departamento dos Aposentados
realizou o 12º Seminário em Itanhaém, Litoral Sul Paulista.

A galera da 3ª idade agitou até! Página3

Atividade na sede do sindicato fechou o ano de 
2015 com chave de ouro!

O Sintaema esteve presente através do assessor do 
Departamento dos Aposentados, Pedro Ossamu Okamura, no 

28º Congresso da COBAP, em Macéio – Alagoas
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Mudança de Estação e Meio Ambiente

O Departamento dos Aposentados participou com a CTB da 1ª Marcha das 
Mulheres Negras contra o racismo, a violência e pelo bem viver, no dia 18 de 
novembro, em Brasília, com a CTB em alusão à Semana da Consciência Negra. 

Este foi o tema da palestra aos 
aposentados ministrada pelo diretor 
Roberto Alves Silveira, o “Gaúcho”, 
em 18 de setembro.

Os aposentados e aposentadas 
puderam ter um panorama deste im-
portante tema ambiental, em alusão à 
chegada da Primavera.

O Departamento dos Aposentados 
do Sintaema participou nos dias 8, 9 e 
10 de setembro do 3º Encontro Nacio-
nal de Idosos do Plano da CNTI, em 
Luziânia-GO.

Congresso:
Aposentados na pauta

O Sintaema esteve presente 
através do assessor do Departa-
mento dos Aposentados, Pedro Os-
samu Okamura, no 28º Congresso 
da COBAP, em Macéio – Alagoas, 
de 8 a 12 de Outubro de 2015. En-
tre as atividades houve a discussão 
sobre a organização e mobilização 
das bandeiras de luta, avanços e 
desafios.

As propostas sugeridas no con-
gresso foram, entre outras, a reali-
zação de seminários jurídicos para 
padronização das ações jurídicas 
em todos os casos envolvendo apo-
sentados, pensionistas e idosos, e 
apoio à criação do PAI- Partido dos 
Aposentados, Pensionistas  e Ido-
sos.

As propostas foram aprovadas 
em assembleia geral.

No dia 2 de dezembro os com-
panheiros aposentados estiveram 
presentes no ato promovido pelo 
Sintaema em frente ao prédio onde 
fica a presidência da Sabesprev.

Pacífico e bem humorado, o pro-
testo foi em defesa dos planos de 
saúde e para que a Sabesp colo-
que um aporte de dinheiro e salve 
os planos.

Sabesprev:
A luta continua!

Sintaema no 3º Encontro Nacional
de Idosos do Plano CNTI

Com o tema “Envelhecer com dig-
nidade é a garantia de um direito de 
cidadania”, o evento teve por objetivo 
despertar no idoso a sensação da im-
portância do ser humano ser alegre, 
curioso, criativo, produtivo e outras 
qualidades, com experiências que 
devem ser transmitidas.As palestras 
abordaram Direitos dos segurados do 
INSS, aspectos gerais do envelheci-
mento e violência contra o idoso e mo-
tivação. 

Consciência Negra

Sobre a contribuição mensal
A partir do próximo ano de 2016 as contribuições mensais passarão a ser 

na seguinte modalidade:
Semestrais e anuais: o Departamento dos Aposentados enviará um carnê 

com o valor impresso para ser pago no banco. O carnê será composto de 3 
folhas: duas semestrais e uma anual, sendo que fica a critério do associado 
a forma de pagamento.

Os pagamentos semestrais e anuais vencerão sempre no mês de janeiro 
e a segunda parcela do semestral no mês de julho.

Estamos adotando esse sistema para maior comodidade dos nossos as-
sociados.

Qualquer dúvida entre em contato com o Departamento dos Aposentados:
Tel: 11 3329-2537 – Falar com Rosângela.
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O Departamento 
dos Aposentados 

promoveu nos dias 
16,17 e 18 de outubro 

o 12º Seminário
dos Aposentados

da categoria,
em Itanhaém,

Litoral Sul paulista

12º Seminário dos Aposentados foi sensacional!

Veja abaixo mais fotos deste grande evento:

Os companheiros e companhei-
ras aposentados que participaram do 
evento puderam ampliar os conhe-
cimentos e debater assuntos de re-
levância, como conjuntura nacional, 
Sabesprev e os 40 anos de lutas do 
Sintaema, dos quais os aposentados 
são parte fundamental dessa história.

Além da parte política, o seminário 
teve a apresentação do Grupo Botija, 
que fez um desempenho teatral com o 
tema 3ª Idade.

Os participantes ainda se exercita-
ram com aulas de ginástica e dança-
ram para valer no grande baile.

Valeu! 
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Para fechar o ano com chave 
de ouro o Departamento 

dos Aposentados realizou a 
confraternização de final de 

ano na Sede do Sintaema,
no dia 12, quando todos 

puderam se despedir de 2015 
e aguardar com alegria

e disposição o
ano que vem chegando.

Estamos juntos!

O Sintaema deseja a todos um Feliz Natal e um ótimo 2016!


