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Um ótimo Natal a todos e um
2019 de muitas conquistas!
O departamento
dos Aposentados
despediu-se do
ano com uma bela
confraternização, no
dia 7 de dezembro.
Com um animado e fraternal almoço os aposentados
e aposentadas comemoraram as festividades de final de
ano, no dia 7 de dezembro, na Churrascaria Master, na
Marginal Tietê.
Foi o momento também de agradecer o nosso companheiro José Salvador, que não estará mais à frente do departamento e da diretoria do sindicato, mas que deixa um
legado de lutas e experiências.
A renovação é necessária, porém o companheiro continuará junto na luta, presença imprescindível na defesa
dos aposentados.

O respeito à fé
No dia 20 de abril os
aposentados e aposentadas do Sintaema viajaram
em excursão até a cidade
de Aparecida para visitar a
Basílica de Nossa Senhora
de Aparecida, num momento de reflexão e fé. Como
em todo ano, a viagem foi
gratificante.

Editorial
Aos companheiros
e companheiras,

Estamos juntos!

Arraial
pra lá di bão!

Notícias
do Jurídico
Associados terão
atendimento previdenciário novamente

Quadrilha, guloseimas e até casamento
fizeram parte do Arraial dos Aposentados,
no dia 15 de junho.
A festa foi prá lá de boa, e a animação
foi por conta dos companheiros e companheiras que arrastaram o pé até!

Eita arraiá bão, sô!

Para ampliar o leque de atendimento
jurídico aos associados e associadas, a partir de 3 de dezembro o Sintaema disponibilizará novamente o atendimento na área
previdenciária. Desta vez contaremos com
a Matheli Advocacia Previdenciária Especializada, tendo à frente as Doutoras Elisabeth Sollitto e Mayra Thais, advogadas com
vasto conhecimento na área.

O atendimento contará com:
-Contagem de tempo de contribuição,
situação cadastral junto ao INSS;
-Insalubridade e Periculosidade – busca
de PPP;
-Aposentadoria especial;
-Aposentadoria por tempo de contribuição;
-Aposentadoria da pessoa com deficiência;
-Revisão de benefícios;
-Acidente do Trabalho, auxílios e pensões.
Agende sua consulta pelos telefones:
(11) 3329-2500/ 3329-2501 ou
pelo e-mail: juridico@sintaema.com.br
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Está chegando ao fim
a gestão da atual diretoria do sindicato, e com ela
o meu mandato de diretor-coordenador do Departamento dos Aposentados.
Saio feliz por tudo que
realizamos juntos e com
a diretoria, em especial
com os diretores do Vale
do Paraíba e Litoral Norte,
Itapeva e Presidente Prudente.
Nem tudo o que queríamos conseguimos, assim é a luta, mas olhando
para o passado recordo-me do 4º Congresso da categoria onde
foi criado o Núcleo dos
Aposentados, na gestão
da então presidente do
sindicato, Elisabeth Tortolano, e lançado o Jornal
dos Aposentados. Quanta
emoção nesse dia!
A partir daquele momento foi o início de dezenas de atos, passeatas
e manifestações, com
carinho especial a primeira passeata, da Praça da
República até o Largo do
Paissandu, quando éramos meia-dúzia de associados carregando uma
faixa reivindicando reajuste para os aposentados.
Foram várias palestras

e eventos na Sede, na
Colônia e no Interior,
seminários e bailes, sendo
que alguns desses bailes
foram com a Caravana da
Saudade por intermédio
do nosso saudoso diretor Apolinário, que sempre apoiou culturalmente
nossos eventos. Esse estimado companheiro foi
homenageado no último
seminário dos Aposentados, no início deste ano.
O meu agradecimento
também ao diretor Edson,
que o sucedeu e continuou com o apoio aos nossos eventos.
Não poderíamos nos
esquecer dos presidentes
do sindicato que sempre
nos apoiaram: Beth, Helifax e Rene Vicente, os
nossos sinceros agradecimentos. E que o próximo,
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José Faggian, possa continuar prestigiando o departamento.
Mas nada disso seria possível se não fosse
a dedicação das trabalhadoras
que
por
aqui passaram, as companheiras Suely, Vera,
Rosangela e atualmente
Luceni, a todas o meu
agradecimento.
Aos aposentados, aposentadas e pensionistas
o meu sincero agradecimento, um forte abraço
e que Deus nos abençoe!
Contem sempre comigo! Até a viagem para
Aparecida, para que juntos pedirmos proteção e
bênçãos a Nossa Senhora.
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Estaremos juntos,
sempre!

Um baile para saudar a Primavera
Para dar as boas vindas
à estação mais florida do
ano, o Departamento dos
Aposentados promoveu o
Baile da Primavera, no dia
21 de setembro, no Grêmio
da Sabesp de Barueri.
Descontração
e
muita animação fizeram parte
desse delicioso momento
dos companheiros, companheiras e convidados.
Juntos na luta, juntos na
alegria.

Descontração total!
Com muitos jogos e divertimento os aposentados
fizeram da tarde do dia 13
de julho um momento único.
Após os jogos e o gostoso bate-papo, um delicioso bolo para os aniversariantes do mês.

Juntos na luta,
juntos no lazer.
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