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Presidente Eunice Cabral

Os proble-
mas relaciona-
dos à previdên-
cia social se
espalharam por
todo o mundo.
Nos últimos
anos, temos
ouvido que a
crise é resulta-
do do envelhe-

cimento da população.
Sabemos que diante das melhorias

de condições de saúde e o surgimento
de novos remédios ocorreu a diminui-
ção da mortalidade infantil, da
fecundidade e maior longevidade. E
isso não é um problema!

A questão que precisa ser revista é
a própria Previdência Social que pre-
cisa se adequar a nova realidade.

Os meios de comunicação têm di-
vulgado o “caos” vivido na França e
em outros países da Europa diante
da Reforma do Sistema
Previdenciário que não atende as ne-
cessidades da população.

Aqui no Brasil sabemos que a Re-
forma é necessária e que precisa-
mos lutar para que ela venha de en-
contro aos anseios do nosso povo.

Somente mudanças internas na
previdência não poderão resolver o
problema, boa parte das mudanças
depende de incluir os excluídos.

Essa população que é excluída,
que não participa, não tem direitos
sociais, precisa ser incluída.

Por isso é muito importante que
estejamos juntos e atentos, afinal
nosso futuro esta em jogo!

Envelhecimento não é a causa
da crise  da previdência

EDITORIAL

A previdência no Bra-
sil Paga mensalmente
27 milhões de benefíci-
os previdenciários. O
INSS também paga, à
conta do Tesouro, 3,6
milhões de benefícios
a s s i s t e n c i a i s ,
correspondendo a 17%
da população. Essa é uma proporção elevada
em qualquer comparação internacional ou frente
ao porcentual de pessoas com 60 ou mais anos
de idade, hoje de 9,7% no Brasil.

Esses números colocam a seguridade social
brasileira entre as que têm maior grau de cober-
tura - nove de cada dez idosos têm benefício
pago pela rede do INSS; a média na América
Latina é de três em cada dez.

A pergunta que a sociedade se faz é quanto à
sua sustentabilidade, já que a população enve-
lhece, como, aliás, em todo o mundo. Não é por
outra razão que importantes jornais relataram re-
centemente propostas de reforma no governo,
como no Ministério da Fazenda e no Ipea. O pri-
meiro propunha como critério de aposentadoria
a soma da idade com o tempo de contribuição -
seria “aposentável” quem completasse, nesta
soma, 95/105 anos (mulheres/homens); o outro
defendia o aumento da idade mínima.

As afirmações são de José Cechin - Ex-Minis-
tro Da Previdência e Presidente da Federação
Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaúde) e
Superintendente Executivo do Instituto de Estu-
dos de Saúde Suplementar (Iess).

Segundo ele, se o Brasil não encontrar saí-
das alternativas para o sistema previdenciário,
estaremos caminhando para a mesma crise vi-
vida na Europa.

FONTE: o Estadão

A previdência social
que todos queremos
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Data: 27/11/10 (sábado)
Local: Sítio Escola - Mogi das Cruzes - SP

Saída: Sede do Sindicato às 07h00

07/11

CONHEÇA SEUS DIREITOS

 Data: 19/11/2010 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato

 Horário: das 18h00 às 19h00

Data: 30/11/10 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2o andar

 Horário: A partir das 14 horas.

 PRÓXIMA REUNIÃO

PRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIO

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Início: 04/10/10 - Término: 04/11/10
Secretaria do Sindicato, de 2ª à 6ª feira, das 09h00 às
18h30. Sorteio será no dia 05/11/10, às 19h00, na sede
do Sindicato. Importante: Somente o próprio sócio poderá
estar presente no sorteio. Pagamento do sorteado até o
dia 12/11/10. Chamada da suplência até 19/11/10 e o pa-
gamento será até 26/11/10.
O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento.

INSCRIÇÕES PARA O ANO NOVO

 § 3o É vedada a discrimi-
nação do idoso nos planos de
saúde pela cobrança de valo-

res diferenciados em razão da idade.

Aposentados comemoram o Dia da Crianças

Presidente Eunice sorteia prêmios

A Festa das Crianças, realizada no último dia 17/10, na
Associação Atlética de São Paulo, foi marcada pela alegria,
diversão, integração e sorteio de muitos prêmios.

Os(As) companheiros(as) aposentados(as), como já é
tradição, participaram das atividades com disposição, mos-
trando que para eles(as) “o tempo não para”.

 Diversas autoridades prestigiaram o evento, com desta-
que para o deputado federal e presidente da Força Sindi-
cal, Paulo Pereira da Silva “Paulinho”.

Para a nossa presidente, Eunice Cabral, “a festa das
crianças foi um grande sucesso de público, diversão e
integração da categoria”, destacou.

Aposentados(as) marcam presença na festa

Aposentado junto com
Paulinho da Força Sindical,

Eunice Cabral e
Antonio Ramalho


