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GANHAMOS!!!
Paralisação de 16 e 17 de junho/2009 não haverá punição.
O Sindicato União através do Agr. Instr. em Mandado de Segurança nº. 179.835‐
0/2‐00, decisão do Desembargador Xavier de Aquino do Órgão Especial,
concede aos Servidores do Judiciário que participantes da PARALISAÇÃO de junho/2009 que não
sofram nenhum tipo de punição.

Você Sabia que pode obter Aposentadoria Especial?
A aposentadoria especial é uma espécie de
aposentadoria por tempo de contribuição, com
redução do tempo necessário à inativação, concedida
em razão do exercício de atividades consideradas
prejudiciais à saúde ou à integridade física, ou seja,
uma compensação pelo desgaste resultante do tempo
de serviço prestado em condições prejudiciais à sua
saúde.

Saiba como: O Sindicato União através do mandado
de injunção 877 assegura o direito desse benefício.
Todos os casos deverão ser avaliados individualmente,
bastando preencher um questionário, assim iniciaremos
a análise e verificaremos se você se enquadra nesta
nova espécie de Aposentadoria.
Solicite através de Tel: 11.31070058 – email:
sindicatouniao@gmail.com

BENEFICIOS DO SINDICATO UNIÃO
Plano de Saúde

É GRATUITO e possui uma ampla rede
credenciada, trazendo diversos descontos
em: médicos, clinicas, laboratórios,
farmácias, dentistas, planos de saúde e
odontológicos, escolas, faculdades, cursos
profissionalizantes, hotéis, pousadas,
colônias, parques, viagens e muito mais.

Com mais de 600 pontos de
atendimentos em São Paulo e
municípios região Metropolitana!
E para o interior em breve!
Preços com descontos
a partir de
R$ 43,70
Ligue e se informe:
11 3107-0058
14 3532-6144

AÇÕES: FAM – URV – SEXTA‐PARTE – 150% PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA – QUINQUÊNIOS ‐ DESCONTOS
PREVIDENCIARIOS – DESCONTOS DA GREVE – AUXILIAR JUDICIARIO(GRATIFICAÇÃO DE DIGITAÇÃO) –
ESCREVENTES (AUXILIO SETENÇA), ATENDIMENTO JURIDICO, DESCONTOS EM PARQUES, COLONIAS,
SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA COM A AESP ODONTO, LASTRO DE EMPRÉSTIMOS E
OUTROS BENEFICIOS.

