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INSS descumpre
do Supremo
Tribunal
Aumento
do decisão
mínimo
terá impacto
Federal e prejudica aposentados e pensionistas
entre aposentados e pensionistas
O salário mínimo deverá valer R$ 788,06
em 2015. O valor foi proposto no úl mo
dia 01/09 pelo governo dentro do
Projeto de Lei Orçamentária Anual para
2015. Se a proposta for aprovada, o
mínimo terá reajuste de 8,8% sobre o
valor atual, de R$ 724.
Anteriormente, o governo nha
previsto o mínimo para R$ 779,79. O
valor foi ampliado por conta do
crescimento da economia e de
es ma va maior para a inﬂação
deste ano.
A regra atual aplicada pelo governo
estabelece que o salário mínimo de
2015 deve ser reajustado pela soma do
crescimento da economia de 2013 com
a inﬂação de 2014, medida pelo INPC, um dos
índices de preços do IBGE.
A "inﬂação oﬁcial" é o IPCA, mas como o INPC
considera famílias com renda mensal entre 1 e 5
salários mínimos, o índice é usado no reajuste do

piso nacional.
Como a inﬂação de 2014 só será conhecida no
próximo ano, o governo usa projeção para fazer o
cálculo, que depois é atualizado.
FONTE: Jornal A Cidade

É preciso consciência cidadã
Estamos às vésperas das eleições!
Mais uma vez fazemos uma convocação à reﬂexão.
É cada vez maior a expectativa de vida no Brasil e isso signiﬁca mais
responsabilidade. O envelhecimento trás a experiência e não podemos
deixar isso passar em branco! Temos que usar esta ferramenta que a vida
nos dá para fazermos escolhas certas.
A urna é o local ideal para expressarmos nossas insatisfações, nossa
indignação e nosso sonho de sermos tratados com dignidade.
Se quisermos melhorias nas aposentadorias e benefícios, precisamos
ter representantes que sejam verdadeiramente nossa voz no poder.
VOTE CONSCIENTE!
PODEMOS MUDAR OS RUMOS DO BRASIL!
Eunice Cabral - Presidente

O Clube Juventus, na
Moóca foi palco de uma
das maiores festas das
Crianças, no último dia 28
de setembro. Milhares de
pessoas participaram
deste grande evento que
reuniu diversas atrações
musicais, muita diversão e
delícias.
A festa animou tanto
crianças como adultos e
garantiu a diversão de
toda a nossa categoria.
Nosso departamento
esteve presente em mais
este momento da história
de nosso sindicato.

É SEMPRE BOM LEMBRAR:
Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão
de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o
critério médico.
Parágrafo único. Caberá ao proﬁssional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização
para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justiﬁcá-la por escrito.

Reunião de Organização
no Local de Trabalho
Data: 10/10/2014
(Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
2º andar – auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

Próximo Seminário

Reunião dos
Aposentados

Data: 18/10/2014
(Sábado)

Data: 28/10/2014
(terça-feira)

Local: Sí o Escola Itamar
Barbosa de Oliveira

Local: Sede do Sindicato

Horário: Saída as 07h00
da sede do Sindicato

Horário: a par r das 14h00

CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
Acima de 1 salário mínimo

Até 1 salário mínimo
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