
             Ano 16 • nº 155 • Setembro/2008Diretor Responsável/Secretário Geral: Geraldo Luiz da Silva

GOVERNO JÁ TEM ESTUDOS PARA MUDAR
REGRAS SE O FIM DO REDUTOR FOR APROVADO

Fonte: jornal Agora

SEMINÁRIO SOBRE QUALIFICAÇÃO
E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Com o fim do fator previden-
ciário em discussão no Con-
gresso, o governo já têm seus
planos para não sair perdendo
caso o redutor de benefícios
seja extinto.

Uma das propostas já discu-
tidas por representantes do Mi-
nistério da Previdência, traz um
novo cálculo para as aposenta-
dorias, que combina a idade e
a expectativa de vida do segu-
rado do INSS.

Por essa regra, chamada de
ponto fixo, quanto mais o segu-
rado adiar o pedido do benefí-
cio, menor será o tempo de con-

BENEFÍCIOS PODEM
TER NOVO CÁLCULO

tribuição exigido. Com 35 anos de
contribuição, por exemplo, o segu-
rado deverá ter 63 anos de idade
para pedir o benefício.

A outra proposta já discutida den-
tro do governo é a idade mínima para
a aposentadoria por tempo de con-
tribuição, que poderia ser de 60 anos
para mulher e 65 para homens.

Segundo o ministro da Previdên-
cia, José Pimentel, oficialmente não
há o que falar sobre as propostas.

“O Governo tem clareza de que
este papel de decidir sobre o fa-
tor previdenciário cabe ao Con-
gresso”, disse.

Ele também afirma que: “se for
pensar como é no resto do mundo,
existe a proposta da idade mínima”.

Hoje quem se aposenta
cedo, como antes dos 60 anos,
tem um desconto na aposen-
tadoria por conta do fator pre-
videnciário. O fim do redutor
já foi aprovado no Senado e
está em análise na Câmara,
onde a votação deverá ser con-
cluída até o fim do ano.

No último dia 20, os (as) trabalhadores (as)
do nosso setor se reuniram na sede do nosso
sindicato para discutir o assunto.

Nossas (os) aposentadas (os) marcaram pre-
sença e demonstraram pro-
fundo interesse pela questão.

O sociólogo Valter Paixão, foi
o palestrante e destacou a ne-
cessidade de se atualizar num
mercado de trabalho cada vez
mais competitivo.

Aposentadas participam
ativamente do seminário

Parabéns pra você que fez de sua história a história de nossa gente! Do nosso país!
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Editorial

Até um salário mínimo
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Acima de um
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Reunião de Organização no Local de Trabalho
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Aniversariantes do mês de Setembro junto com a Festa da Criança

Inscrições para o sorteio de Ano Novo na Colônia deFérias (Praia Grande)

CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

Mais uma vez es-
tamos!” Sentindo na
pele” que o(a)  traba-
lhador (a) vai enfren-
tar novas dificulda-
des na hora de se
aposentar.

Com a polêmica
do “Fator previdenci-
ário” o que era pra
ser benefício, tornou-
se um “pesadelo”.

Além de todos os
anos de contribuição,
vemos agora que
isto só não basta
para o governo.

Estipular  idade,
que segundo os pro-
jetos, está em média
na casa dos 60 anos
torna o(a)  trabalha-
dor (a) um contribuin-
te que praticamente
não irá usufruir a apo-
sentadoria.

Afinal a estimativa
de vida do brasileiro
ainda não é tão ele-
vada como em paí-
ses desenvolvidos.

É triste vermos
que as autoridades
estão preocupadas
com o rombo da pre-
vidência, mas não
com quem mantêm
todo este sistema.

Esperamos mais!
Queremos o mereci-
do reconhecimento e
dignidade que os (as)
trabalhadores(as)
tem direito!

A DIRETORIA

3° CONGRESSO NACIONAL DO
SINDICATO DOS APOSENTADOS

As aposentadas do nosso sindicato
marcaram presença no 3° Congresso
Nacional do Sindicato dos Aposentados.

  Foram companheiros(as) de vários
seguimentos que  representam esta par-
cela da população brasileira que deba-
teram e deixaram bem claro a força que
os aposentados(as) exercem no contexto
brasileiro.  

Um Congresso marcado pelo debate
democrático e pela participação maciça
das mulheres aposentadas. Pela primeira vez no movimento sindical
mais de 30% dos participantes eram mulheres, motivo de orgulho e que
aponta para um futuro participativo ainda maior.

 Foi aprovado o novo Estatuto do Sindicato,debatidas e aprovadas
bandeiras de luta e definido o futuro com um grande salto de qualidade
em ações futuras .

Próxima Reunião dos Aposentados

Seminário

Data: 10/10/2008 – sexta-feira - Horário: das 18h00 às 19h00
Local: sede do sindicato – 2ºandar  (auditório)

Data: 19/10/2008 - Horário: das 09h00 às 16h00
Local: Associação Atlética São Paulo – Praça Bento
de Camargo, 162  - Próximo Estação Armênia do metrô

Início: 21/10/2008 - Término: 21/11/2008 - Na secretaria do Sindicato
das 09h00 as 18h30 - O sorteio será no dia 22/11/2008 na sede

do Sindicato  2ºandar - Auditório as 19h00

Data:28/10/2008  as 14h00 na sede do Sindicato 2º andar auditório

Devido as eleições municipais não haverá seminário nos
meses de outubro e novembro, o próximo será em 13 /12/ 2008.

Nossas aposentadas marcam

presença no congresso

 nacional do SINDNAPI


