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Editorial A Campanha Salarial 2012 já começou
Mais uma vez estamos na luta por nossa categoria. Digo
nossa porque vocês fazem parte desta história.
Nossa união garantiu grandes avanços e a cada nova
Campanha fica a expectativa de ampliar ainda mais estas
conquistas. A participação do departamento dos aposentados é essencial.
Esta integração representa unir a experiência destes (as) bravos (as) companheiros (as) à garra dos (as) que estão na ativa.
Temos falado muito sobre a desindustrialização que ronda
a indústria nacional. E neste momento é essencial que todos
(as) estejam unidos num único objetivo: o de preservar os
postos de trabalho e garantir a ampliação do mercado para
as futuras gerações.
Eunice Cabral - Presidente

CONTO COM VOCÊS!

Mais de 5 milhões de benefícios
terão que ser revisados até julho
A Justiça Federal em São Paulo mandou o INSS revisar,
até 18 de julho, todos os auxílios-doença,
aposentadorias por invalidez e pensões por
morte concedidos entre 1999 e 2009.
A revisão afeta 5.149.747 benefícios. Desses,
693.176 estão ativos e, por isso, precisariam
ser corrigidos até julho.
O INSS já faz a revisão no posto, mas apenas
para quem apresenta o pedido. A ação civil pública pediu que o instituto corrigisse todos os
benefícios automaticamente.
A revisão afeta quem tinha menos de 144 contribuições entre julho de 1994 e a data da concessão.
o recurso do INSS ainda será julgado pelo Tribunal
Regional Federal da 3ª Região. Enquanto isso não ocorrer, a ordem de revisar os
benefícios até 18 de junho está valendo.
Fonte: Jornal AGORA/ Sindnapi

PLR é tema de palestra no Seminário
A presidente Eunice
sobre a importância dos
(as) trabalhadores (as)
estarem organizados
também para a
negociação da PLR.
O consultor político
Luiz Coelho fala sobre a
importância da PLR
para o trabalhador(a)

No último sábado
sábado, 26
26, o Sítio Esco
Escola Itamar Barbosa de Oliveira foi
palco de uma discussão muito importante para a categoria: a PLR
(Participação nos Lucros e Resultados). O tema, apresentando pelo
consultor político Luiz Coelho, teve com objetivo informar e orientar
os (as) companheiros (as) sobre o programa e todo o processo. “A
PLR é lei, portanto toda empresa é obrigada a negociar a participação nos lucros”, explica.

Os trabalhadores (as) da Ativa também estiveram
presentes, contribuindo com suas experiências.
PRÓXIMO SEMINÁRIO
DATA: 16/06/2012 – (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA – MOGI DAS CRUZES / SP
SAÍDA: 07H00 DA SEDE DO SINDICATO

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
DATA: 22/06/2012 – (SEXTA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR - AUDITÓRIO
HORÁRIO: DAS 18H00 AS 19H00

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
DATA: 26/06/2012 – (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

FESTA JUNINA
DATA: 29/06/2012 –(SEXTA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 18H00
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ESTATUTO DO IDOSO

Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de:
I – profissionalização especializada para os
idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas;
II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima
de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e
de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania;
III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.
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