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EDITORIAL

SERVIÇO

Um ano de conquistas
para os aposentados
O ano de 2008
foi de conquistas
para os metalúrgicos aposentados
deTaubaté e região.
O trabalho do
CSA (Comitê Sin
Isaac do
dical dos AposenCarmo
tados) em 2008
Presidente do
possibilitou uma
Sindicato
maior integração
dos companheiros com o Sindicato,
permitindo que suas demandas e
reivindicações fossem atendidas
com dignidade e respeito.
Conseguimos cumprir em menos
de um ano, um compromisso assumido com os metalúrgicos aposentados durante a campanha eleitoral
da Chapa 1 em 2007 que era a criação de um espaço de luta e mobilização para a categoria.

EXPEDIENTE
“O Metalúrgico - Aposentado” é uma publicação trimestral do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté,Tremembé e Distritos, sob
a responsabilidade do Departamento de Comunicação e Imprensa.

Inauguramos no dia 15 de outubro a sede do Comitê Sindical dos
Metalúrgicos Aposentados, um local
destinado à mobilização dos companheiros e companheiras nas suas
reivindicação e necessidades.
Sabemos da importância da luta
dos aposentados, pois se trata de um
legado que ficará para os companheiros que hoje estão na ativa.
Por isso levantamos bandeiras
como o fim do fator previdenciário
e a criação de uma política de recuperação do poder de compra das
aposentadorias e pensões.
Nossa luta continua em 2009 e
contaremos com a unidade dos
companheiros metalúrgicos aposentados na luta pela construção de um
Brasil cada vez mais justo.
Um Feliz Natal e um Próspero
2009 a todos e todas.

Taxa de aprovação a Lula bate
novo recorde e alcança 70%
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O CSA informa que o atendimento aos metalúrgicos aposentados
durante as férias coletivas do Sindicato ficará restrito à Secretaria Geral da entidade no período de 22 de
dezembro de 2008 a 4 de janeiro
de 2009. O horário de atendimento
é das 8h às 12h e das 14h às 18h.
A sede do Comitê Sindical dos
Aposentados volta a suas atividades
normais no dia 5 de janeiro.
Barbearia - Informamos que a
barbearia acompanhará o atendimento do plantão do Sindicato e que
estará fechada no período de 12 a
30 de janeiro.

NACIONAL

Diretor de Comunicação:

Tiragem:

Atendimento no
final de ano

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A avaliação positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a
bater novo recorde e agora 70% dos
brasileiros consideram seu governo
ótimo ou bom.
Nenhum presidente no Brasil des-

de a redemocratização atingiu esse
patamar. O recorde anterior já pertencia ao próprio Lula: 64% o avaliavam positivamente em setembro.
Pesquisa Datafolha realizada entre
os dias 25 e 28 de novembro mostra que o presidente conta com a
avaliação positiva da maioria da população em todos os segmentos socioeconômicos e regiões do país.
O levantamento mostra também
que, sob Lula, é a área econômica a
mais bem avaliada: 17% dos brasileiros apontaram espontaneamente o
desempenho nesse setor como o
melhor em seu governo. A seguir
vêm a educação, com 12%, e o combate à fome e à miséria, com 11%.
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LUTA

SAÚDE

Cresce a campanha por melhoria
salarial dos aposentados
O senador Paulo Paim (PT-RS)
ocupou a tribuna do Senado no dia
5 de dezembro para agradecer, o
grande número de cartas, telefonemas e e-mails que tem recebido em
apoio ao movimento de senadores,
que inclui vigílias no Plenário do Senado, em favor de três propostas
que beneficiam aposentados e pensionistas. O senador leu cartas que
recebeu, como a que classifica de
"apropriação indébita" o fator previdenciário.
Entre as propostas que têm levado senadores a vigílias no Plenário,
está o PLS 296/03, de autoria de
Paim, que tramita na Câmara como
PL 3299/08 e trata do fim do fator
previdenciário (que, na prática,
como explica o senador, confisca
cerca de 40% do salário no ato da
aposentadoria). Outra das três proposições é o PLC 42/07, que institui uma política de reajuste do salário mínimo e que, por emenda de
Paim, estende aos aposentados do
Instituto Nacional do Seguro Soci-

Senador Paulo Paim do PT

al (INSS) os mesmos índices de reajuste concedidos ao salário mínimo; a terceira proposta é o PLS 58/
03, igualmente de autoria do senador pelo Rio Grande do Sul, que
institui a correção ano a ano dos
benefícios mantidos pela Previdência Social a fim de promover a recuperação do valor do poder aquisitivo desses benefícios.

AVANÇO

O Comitê Sindical dos Aposentados acaba de firmar uma parceria
com o Cartão de Descontos Econlife que permite acesso a diversos
serviços de medicina e odontologia
a preços de convênio.
Na adesão você recebe uma manual do usuário com instruções e
também um cartão de identificação
para você e seus dependentes indicados na proposta de adesão.
A adesão poderá ser feita na sede
do Comitê dos Aposentados na rua
Urupês, nº 101, e você paga pela
adesão o valor de R$ 50,00 por titular, em parcela única.
Aproveite mais esse benefício que
o Sindicato e o CSA oferecem para
você metalúrgico aposentado.
Informações no CSA pelo telefone (12) 2123-4323.

SOLIDARIEDADE

Comissão do Senado aprova
atualização das aposentadorias
Com 11 votos favoráveis,
a Comissão de Assuntos
Sociais do Senado aprovou, no dia 5 de novembro, o PLS 58/03, que dispõe sobre a atualização
das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social aos seus segurados e, pela União, aos inativos e pensionistas.
O projeto, aprovado
teve aberto o prazo para
pedido de votação no ple-

CSA faz parceria
com a Econlife

nário do Senado, mas
como não houve apresentação de recurso, a matéria segue agora para exame da Câmara dos Deputados.

Ajude as vítimas da tragédia
de Santa Catarina
Saiba como fazer doações aos catarinentes
que perderam tudo
nas enchentes e deslizamentos que deixaram mais de 100 mortos e 78 mil desabrigados.
As doações devem
ser de alimentos prontos (bolachas, biscoitos, barras de cereais,
latas de sardinha e carne enlatada, salsicha e

outros mantimentos),
água potável, e produtos de limpeza e higiene.
As doações podem
ser entregues pelos
companheiros na sede
do Sindicato até o dia
19 e no dia 21 na 2ª
Festa da Família Metalúrgica. O Sindicato
fica na rua Urupês, 98,
na Chácara do Visconde. Colabore!!!
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Agenda Cultural
BAILE
O Baile
da União
dos
Aposentados e
Pensionistas de
Taubaté (UAPT) acontece na sexta-feira, dia
19 de dezembro, das
19h30 às 23h30 na sede
da entidade que fica na
Praça da Monção.
O ingresso para sócios
é a carteirinha da
UAPT e não-sócios
precisam que um sócio
retire o ingresso na
secretaria da entidade.
Participe.
SHOW
Na
próxima
sextafeira, dia
12 de
dezembro
acontece no Sesc de
Taubaté o show com a
banda Trilha Sonora,
com repertório voltado
para o público da
Terceira Idade. O Show
começa às 19h. O Sesc
Taubaté fica na Av. Eng.
Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264 - Esplanada Santa Terezinha Tel.:
(12) 3634-4000.
SAÚDE
Academia da Terceira
Idade na Praça Santa
Terezinha com monitores do Departamento
de Esportes. Aproveite!

COMEMORAÇÃO

Participe da 2ª Festa da Família
Metalúrgica no dia 21 de dezembro
O Sindicato convida a
todos os sócios metalúrgicos aposentados e familiares dependentes a participar da 2ª Festa da Família Metalúrgica que
acontecerá no próximo
dia 21 de dezembro no
Sítio Dom Carmelo, no
horário das 9h às 16h.
Haverá muita diversão
para todos em uma área
de jogos com mesas de
ping-pong, dominó, pebolim e brinquedos como
cama elástica, pula-pula,
pintura de rosto, sinuca e
brincadeiras.
A festa terá muita música com a banda Lata
Preta, com o melhor do
Pop Rock, Forró, MPB,
Axé, e Pagode.
Um dos pontos altos da
festa será a Chegada de
Papai Noel em um helicóptero, trazendo muita
emoção para toda a família metalúrgica.
Na parte de alimentação a festa contará com
um delicioso café da manhã, churrasco, bebidas

em geral e muito sorvete para a criançada.
Segundo o presidente
Isaac do Carmo, a presença dos aposentados nessa
festa é importante, pois
eles ajudaram a construir
a grandeza do Sindicato
em seus 50 anos.
O ingresso para a festa
é a carteirinha de sócio, e
quem não tiver a carteira
deve retirar a declaração
de sócio na secretaria geral.

Solidariedade - SC

A 2ª Festa da Família
Metalúrgica vai arrecadar doações para os desabrigados nas enchentes de Santa Catarina.
Leve suas doações de
alimentos, água, produ-

tos de higiene e limpeza
até a Festa.
O Sindicato vai encaminhar suas doações
para as vítimas de Santa
Catarina. Não fique de
fora e colabore.

Festa terá
transporte
gratuito na
Rodoviária Velha

O Sindicato está
preparando uma
grande estrutura
para a 2ª Festa da
Família Metalúrgica
com uma linha de
ônibus saindo da
Rodoviária Velha e
passando pela Rodoviária Nova vai
garantir o transporte
dos metalúrgicos e
seus familiares. Os
ônibus terão saídas
às 9h, 10h, 11h e 12h
até o local da festa, e
o retorno será feito
pelos ônibus com
saídas às 14h, 15h e
16h do local da festa.

