OUTUBRO/2017

CAMPANHA SALARIAL 2017:
VOCÊS FAZEM PARTE DOS DIAS DE LUTA!
Agradecemos a todos aposentados/as
pela presença e luta nos dias de greve que
aconteceram entre os dias 28 de agosto e
6 de setembro. A nossa campanha salarial
foi frustrada porque a data-base (maio)
não foi respeitada, não houve proposta de
percentual de reajuste, por isso, entramos
em greve. Foi uma das campanhas mais
difíceis de nossa história de luta devido ao
fator da crise econômica brasileira. O
reajuste salarial de 3,26 %, incluso no
vale alimentação, não foi aquilo que

desejamos, mas foi o possível dentro do
cenário apresentado.
A situação econômica do Brasil está
melhorando, como temos visto na
imprensa, mas sejamos realistas, as
próximas campanhas salariais,
provavelmente, também serão difíceis,
por isso, contamos com a coragem e
determinação de todos os aposentados/as
para as próximas lutas.
Vocês ﬁzeram e sempre farão parte
dessa história de lutas e de vitórias!

ESTATUTO DO IDOSO:
Todos precisam saber, todos precisam respeitar
Não podemos esquecer que além de
comemorar o Dia do Idoso com muita
alegria, também precisamos reﬂetir
sobre os direitos garantidos pela Lei
N°10.741 (Estatuto do Idoso) que
entrou em vigor em 1º de Outubro de
2003. Alguns desses direitos para as
pessoas com 60 anos ou mais, são:
prioridade em alguns serviços, como no
transporte, em ﬁlas de banco, além de
ter garantia de acesso à saúde,
alimentação, educação, cultura, lazer e
trabalho.
O Estatuto do Idoso representa um
grande avanço e a sociedade precisa
saber mais sobre ele e aprender mais

sobre os direitos dos idosos, porque
infelizmente ainda existem direitos que
não são cumpridos no dia a dia, não
somente por causa do desconhecimento,
mas pela falta de respeito e de
educação, por isso, o STMC está à
disposição para orientá-los tirando
dúvidas nesse sentido.
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02/10 - Dia do Idoso / Dia da Beleza, 09h às 12h;
16/10 - Cinema, às 13h;
^
19/10 - Atelie
Culinário, às 09h30;
20/10 - Dança Circular, às 09h30;
~
24/10 - Meditaçao,
às 08h;
^
27/10 - Passeio do Mes,
às 07h;
30/10 - Entrega de boletins no Paço, às 08h;
31/10 - Oficina de jardinagem, às 09h30;
01/11 - Passeio na Mata Santa Genebra, às 08h;
Todas as Terças-Feiras - Reflexologia;
Todas as Sextas-Feiras - Quick Massage.
Informaçoes
~ (19) 3236-0668

