Companheiros (as) Aposentados

Precisamos estar unidos!

Momento difícil, de crise econômica e muitos ataques do
Governo Temer. Temos que apertar o cinto e nos preparar
para a luta. Mas vai dar tempo para um passeio
ENCONTRO DOS APOSENTADOS

PASSEIO PARA FOZ DO IGUAÇU

PASSEIO PARA O SÍTIO

MENSALIDADE ASSOCIADOS

Em 2017 não realizaremos o nossso tradicional Encontro
anual. Primeiro porque a crise econômica que assola o País afetou nosso Sindicato. Depois porque a intransigência patronal na
negociação do Acordo Coletivo de 2016/2017, que chegou ao
final somente diante do juiz, levou as empresas a não mais descontar a Contribuição Retributiva para o Sindicato.
Teremos que apertar o cinto para continuar fortes e organizados para defender os trabalhadores vidreiros.
Esperamos retomar nossos encontros a partir do ano que vem.
Mas os aposentados não podem e não devem ficar parados!
Estamos programando dois passeios para o sítio durante 2017.
Interessados favor nos procurar para realizar sua inscrição e garantir sua presença.

IMPOSTO DE RENDA NA SEDE

Estamos programando também um passeio para Foz do Iguaçú / Paraná, em 14, 15, 16, 17 e 18 de maio de 2017. Direito
a viagem de avião, hotel com apartamentos para 2 a 3 pessoas,
café da manhã e jantar, e assistência com guias.
● Preço: R$ 1,294,00
● Condição de pagamento: No cartão de crédito ou no carnê
(dividido em 10 parcelas sem juros e sem acréscimo)
Os interessados devem procurar a Associação dos Aposentados Vidreiros até o próximo 13 de abril.
Informamos aos companheiros e companheiras que as mensalidades foram reajustadas de acordo com o aumento da categoria, passando de R$ 13,00 (Treze reais) para R$ 14,00 (Catorze
reais) já a partir de fevereiro de 2017.

De 02 de março até 29 de abril de 2017, nas terças e quintas, das 9h00 às 17h00, para sócios e não sócios, na Sede do sindicato
dos Vidreiros, haverá atendimento de um profissional habilitado no preenchimento da declaração de imposto de renda.
● Associado: R$ 35,00
● Não sócio: R$ 50,00

O BRASIL DEPOIS DO GOLPE

O que aconteceu em nosso País depois do impeachment?
Os patrocinadores do golpe pregavam:
Que a inflação estava alta.
Que o desemprego era grande.
Que a corrupção reinava.
Que a segurança publica era ruim
Que a saúde era precária
Que a educação era lastimável
Tudo isso em meio a muito mais problemas
Estamos completando um ano desde que aconteceu o impeachment, e o que mudou para melhor
em nossas vidas? Nada, muito pelo contrário, tudo
piorou.
Veja o que o Governo Temer está fazendo contra nós:
1. Aprovaram a Lei que congela os gastos com o setor publico
por 20 anos. Isto significa que os gastos com Saude, Educação,
Lazer, Segurança Publica e Beneficios Sociais não terão aumento
durante os vinte próximos anos, mesmo considerando um crescimento populacional da ordem de 20%.
2. Estão propondo uma Reforma da Previdência, que significa
um ataque brutal aos trabalhadores da ativa e aos que já estão
aposentados, e que afeta a todos nós, nossos filhos e netos!

3. Estão propondo tanbém uma Reforma Trabalhista para tirar direitos dos trabalhadores, como 1/3 das férias ou o 40% do
FGTS. Querem rasgar a CLT, uma conquista de todos nós.
Somente mobilizados em torno de nossos sindicatos e associações é que teremos força para impedir e barrar essa série de
ataques.
Edson Moreira Soares
Diretoria - Associação dos Aposentados Vidreiros

Dia dos Aposentados

25 de janeiro

Comemoramos em 25 de janeiro o Dia do Aposentado.
A nossa Associação de Aposentados Vidreiros, em conjunto com a FENAPI, realizou um grande ato na sede da CUT em
São Paulo, que contou com a participação de aposentados de
todo o Brasil.
Nossa Associação levou mais de 50 companheiros (as) aposentados (as), todos entusiasmados pela participação neste
ato de luta .
Durante o ato foi realizado um seminário sobre a situação
atual e denuncia da proposta de Reforma da Previdência do
Governo Temer, um forte ataque aos direitos dos trabalhadores, tanto os que estão na ativa como aqueles que já estão

aposentados.
Por exemplo: Se a Reforma proposta pelo governo passar
como está, e um de nós aposentados vier a falecer, a viúva não
mais receberá a pensão integral (100% da aposentadoria do
falecido marido), mas sim terá direito apenas a 60% do valor.

