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RESPEITO
E DIGNIDADE

A justiça liberou R$ 334 milhões para o pagamento de
atrasados do INSS. São  62.650 segurados no país be-
neficiados com a medida.

Só em  São Paulo e Mato Grosso do Sul, mais de 9
mil e cem segurados vão receber já no mês que vem.

O dinheiro será pago por meio de RPVs (requisi-
ções de pequeno valor) que tiveram pagamento soli-
citado, pelo juiz que julgou o processo, no mês pas-
sado. O depósito será feito na conta dos segurados
no dia 10 de maio.

Os beneficiados poderão retirar o dinheiro a
partir dessa data na Caixa Econômica Federal ou
no Banco do Brasil.

O projeto do líder do gover-
no, Cândido Vaccarezza (PT/
SP), não foi bem recebido pela
Força Sindical e pelo Sindica-
to Nacional dos Aposentados e
Pensionistas que afirmam que
esta proposta é um retrocesso
nas negociações, já que repre-
sentantes do governo admiti-
ram em público que o reajuste
não seria inferior a 7%.

O projeto prevê reajuste diferenciado para os(as)
aposentados(as) que ganham acima do salário mínimo.

Aceitar 6,14%, como querem setores do governo, é ser in-
justo com quem dedicou sua vida à construção deste país.

Para as associações, a atual proposta do governo é
discriminatória e prejudica quem ganha valores próximos ao teto
do INSS (R$ 3.416,54).

De acordo com o parlamentar, o aumento seria de 7,7% para
quem ganha de R$ 465,00 a R$ 1.395,00. Benefícios maiores
ficariam com o reajuste dado em janeiro de 6,14%.

Reajuste diferenciado não
agrada os (as) aposentados(as)

A cada notícia sobre
os reajustes das aposen-
tadorias temos a certeza
que nossa luta continua!

De um lado o Ministé-
rio Público reconhece os
direitos de nossos(as)
aposentados(as) e libe-
ra atrasados, por outro,
parlamentares tentam
achatar os reajustes (que
já são insuficientes) tor-
nando assim a vida mais
difícil para os(as) com-
panheiros (as).

Não podemos aceitar
que propostas como es-
tas sejam aprovadas e
para isto precisamos,
mais do que nunca,
manter-nos mobilizados
e integrados na luta em
busca de justiça!
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Data: 25/05/10 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2o andar

 Horário: A partir das 14 horas.

 PRÓXIMA REUNIÃO
DOS APOSENTADOS

PRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIO

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Data: 15/05/10 (sábado)
Local: Sítio Escola  - Mogi das Cruzes - SP

Horário: Saída na sede do Sindicato às 07h00

07/05

CONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITOSOSOSOSOS

Tema: Benefícios Previdenciários. Quais são e como requerê-los
Palestrante: Dra. Valquyria

 Data: 07/05/2010 - (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
 Horário: 18h00 as 19h00

Reivindique os assentos reservados para os idosos nos transpor-
tes públicos. Em pé você fica mais vulnerável a acidentes em decor-
rência de brecadas ou devido à velocidade do ônibus ou do metrô.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E LIDERANÇA
TEMA DO NOSSO ÚLTIMO SEMINÁRIO

No dia 17 de abril nossa categoria esteve reu-
nida no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira
para participar do Seminário apresentado pelo
palestrante, Luiz Coelho.

Todos(as) puderam aprender mais sobre lide-
rança e a importância da motivação na vida.

Depois da palestra foram formados grupos de
trabalho para debater e discutir sobre os assun-
tos abordados. Ao final dos trabalhos cada gru-
po apresentou suas conclusões e suas opini-
ões.  Nosso departamento esteve atuante em
mais este evento!


