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Quero parabenizar o nosso 
Deputado e presidente do 
Partido Solidariedade, Pau-
linho da Força que têm, de 
forma brilhante, trabalhado 
as questões dos (as) traba-
lhadores (as), aposentados 
(as) e pensionistas.
Seu esforço junto aos parla-
mentares tem resultado 
num apoio que cresce a 
cada dia. 
A emenda que estende o 
reajuste do salário mínimo a 
todos (as) os (as) aposenta-
dos (as) minimiza tantos 
anos em que os benefícios 
de quem ganha acima do 
mínimo eram reajustados 
somente pela inflação. 
Agora temos a possibilidade 
de ter aumento real.
Esperamos que o Senado 
mantenha na íntegra a 
emenda e que o governo se 
sensibilize com esta parcela 
da população que merece 
todo respeito,  dignidade 
com justiça social.

Eunice Cabral
Presidente
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Os aposentados que seguem 
trabalhando têm direito à incorpo-
ração do tempo adicional no 
benefício, segundo o STJ (Supe-
r ior Tr ibunal de Justiça). No 
entanto, essa Corte não permite 
que, em caso de morte desse 
segurado, seus herdeiros pleiteiem 

A Câmara dos Deputados apro-
vou, por 206 votos a 179, a emen-
da do deputado federal Paulo 
Pereira da Silva, Paulinho da 
F o r ç a ,  p r e s i d e n t e  d o 
Solidariedade, que estende os 
aumentos do salário mínimo aos 
demais benefícios da Previdência 
Social (aposentadorias e pen-
sões) acima desse valor.
A emenda foi apresentada junto 
a Medida Provisória que man-
tém as atuais regras de reajuste 
do salário mínimo para o período 
de 2016 a 2019. O reajuste é 
calculado pela soma da variação 
da inflação (INPC) do ano 
anterior e do Produto Interno 
Bruto (PIB) de dois anos antes.
Nos últimos anos, os aposenta-
dos que recebem mais que um 
salário mínimo vinham tendo 

Câmara aprova emenda de Paulinho 
que estende reajuste do salário 
mínimo a todos os aposentados

reajuste que apenas repunha a 
inflação do ano anterior. Com isso, 
seus proventos cresciam menos 
que o salário mínimo. Isso fez com 
que cerca de 80% dos 24 milhões 
de aposentados do setor privado 
recebam um salário mínimo.
O projeto vai agora para o Senado 
e, se sofrer alterações, volta para a 
Câmara antes de ir a sanção da 
presidente Dilma Rousseff. Um 
possível veto poderá ser derruba-
do no Congresso.

a diferença no valor da pensão. 
Isso foi o que decidiu recentemente a 
2ª Turma do STJ, que negou pedido 
de uma viúva que queria contar o 
período a mais trabalhado pelo 
marido morto que continuou na ativa 
após se aposentar.
A Corte já firmou o entendimento de 
que cabe a desaposentadoria, ou seja, 
a possibilidade de a pessoa renunciar 
ao benefício da aposentadoria por 
outro mais vantajoso que agregue 
mais tempo em atividade. Falta apenas 
a palavra final do STF (Supremo 
Tribunal Federal) sobre esse tema.

Fonte: Diário do Grande ABC

Fonte: 
http://www.solidariedade.org.br/noticias/camara-

aprova-emenda-de-paulinho-que-estende-reajuste-
do-salario-minimo-a-todos-os-aposentados/



O Sindicato das Costureiras de  São Paulo  e Osasco, 
realizou, no dia 20 de junho, no Sítio Escola Itamar Barbosa 
de Oliveira, em Mogi das Cruzes, o quinto seminário do ano 

com destaque para o tema: "Balanço Econômico e 
Perspectiva para Campanha Salarial 2015".
Durante a palestra, Camila Ikuta, técnica do Dieese, 
apontou as perspectivas para as negociações da 
Campanha Salarial 2015 (nossa data-base é 
agosto). Para ela, o que pode nos ajudar é que nessa época do ano a 
inflação começa a desacelerar, o que é muito bom para nós. Mais uma vez o departa-
mento dos aposentados esteve  atuante. 
Eunice Cabral ressaltou que nos momentos de crise, infelizmente, as mulheres são 
as que mais perdem seus empregos. "É  fundamental equiparar salários entre 
homens e mulheres para que o setor seja mais equilibrado" destacou.

É SEMPRE BOM LEMBRAR:
 Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados 

ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e 

a produzir conhecimentos sobre a matéria.

CAPÍTULO V - Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Próximo SeminárioReunião de Saúde 
e Segurança

Data: 28/07/2015 (terça-feira)

Local: Sede do Sindicato

Horário: a partir das 14h00

Data: 17/07/2015  (sexta-feira)

Local: Sede do Sindicato  

2º andar – auditório

Horário: das 18h00 às 19h00

Data: 18/07/2015 (sábado)

Local: Sí�o Escola Itamar 

Barbosa de Oliveira

Horário: Saída as 07h00 

da sede do Sindicato

Reunião dos

 Aposentados 

O Jornal ´´ATIVA`` Uma publicação do SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO  Sede: Rua dos Bandeirantes, 388  Bom Retiro / SP -  

Fone.: (11) 3329-6300  Fax: (11) 3227-1969 - Subsede: R. Gal. Bittencourt, nº 124  Osasco /SP  Fone: (11) 3682-4607 - www.costureirassp.org.br - sindicato@costureirassp.org.br  

Presidente: Eunice Cabral - Jornalista: Amélia Cibele S. Eloy - Mtb 77.498/SP - Jornalista Responsável: Miriam Modesto / Mtb 51.582/SP - Fotos: Mário B. Silva /Mtb 22.798 /SP - 

EQUIPE QS MÍDIA: Denis Santos / Mtb 73.013/SP  - Designer: Maria Claudia Alencar - Impressão: Gráfica do Sindicato - Edição  234 -   Junho / 2015

 24/06/2015

 25/06/2015

 26/06/2015

 29/06/2015

 30/06/2015

 01/07/2015

 02/07/2015

 03/07/2015

 06/07/2015

 07/07/2015

 01/07/2015

 02/07/2015

 03/07/2015

 06/07/2015

 07/07/2015

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE 

MAIS COMODIDADE  A VOCÊ TRABALHADOR( A )MAIS COMODIDADE  A VOCÊ TRABALHADOR( A )

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE 

MAIS COMODIDADE  A VOCÊ TRABALHADOR( A )

Buscando oferecer o que há de melhor em estética visual a Projeto 
Saúde Ocular - ÓTICA traz a você trabalhador(a) lançamentos de  
óculos com armações modernas e lentes de qualidade. Traga sua 

receita (convênio, rede pública ou particular) 

PROMOÇÃO POR TEMPOPROMOÇÃO POR TEMPO

INDETERMINADOINDETERMINADO
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INDETERMINADO

Qualquer armação
de óculos por apenas

Na sede do Sindicato - Térreo 

( 3329-6369( 3329-6369( 3329-6369

SUPERSUPER

PROMOÇÃO
PROMOÇÃOSUPER

PROMOÇÃO

R$ 59,90R$ 59,90R$ 59,90

O Arraiá das Costureiras estava bom 
demais, com muito quentão, vinho quente, 
cachorro quente, pipoca e algodão doce.
A festa que a cada ano recebe mais participan-
tes, no último dia 26 de junho contou  também 
com a presença  do nosso departamento.
O evento realizado na sede do nosso 
Sindicato teve muita música, pagode, 
sertanejo, diversão e brincadeiras. A anima-
ção contagiou a todos os presentes e a noite 
foi repleta de muita alegria e descontração.

O arraiá tava bão demais!!!!!!

DIEESE APONTA MELHORIAS DOS INDICADORES PARA 2016


