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Aposentadorias acumulam
perdas de 10,4% desde 2010
Último reajuste com ganho real foi há dois anos. Cálculo mostra que
quem recebia mil reais tem prejuízo de R$ 122,78. Nesta semana governo e aposentados vão discutir o reajuste de 2013.
O governo acena com uma
proposta de reposição da
inflação, sem aumento real, para
os nove milhões de aposentados
que recebem acima do piso do
INSS. O reajuste que entra em
vigor em janeiro de 2013, seria
de 4,5%, segundo a previsão do
governo para a inflação.
Se confirmado este índice, será o
terceiro ano seguido sem ganho
real para os aposentados. A
perda acumulada fica em 10,4%,
na comparação com o salário
mínimo nacional.
A renda dos aposentados que
recebem acima do piso sofre
muito no governo Dilma. Até o

momento, a perda
é de 7,5% e pode
chegar a 10,4% em
janeiro, caso seja
mantida a política
da mão fechada.
Um aposentado
que recebia, por
exemplo, R$ 1 mil
em 2010 têm hoje
um benefício de
R$ 1.180,25. Pela
reivindicação dos
aposentados, que
exige a mesma valorização
do salário mínimo, o valor
dessa aposentadoria deveria
ser de R$ 1.303,03, ou seja, o

segurado deixa de receber R$ 122,78
por mês da Previdência Social.
FONTE: Informações do
Diário S. Paulo 20 de jul/2012

Taxa que mede inflação para consumidores da
terceira idade tem leve alta no segundo trimestre
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade
(IPC), que mede a variação de preços da cesta de consumo de pessoas com mais de 60 anos, ficou em 1,39%
no segundo trimestre de 2012 superando o resultado
do último trimestre.
De acordo com dados a principal pressão para o aumento
do índice foi dos alimentos que foi puxado pelo preço
das carnes, hortaliças, legumes e laticínios.
Também pesaram mais no bolso do consumidor aposentado no segundo trimestre do ano os gastos com saúde
e cuidados, vestuário e comunicação.
Por outro lado, houve queda no custo com habitação,
transportes e educação, leitura e recreação.

Editorial

Projeto Ergonômico foi o tema
de Seminário no Sítio Escola

A luta
continua

Mais uma vez vemos o governo olhar a questão dos nossos
aposentados sem a devida importância que o assunto exige.
Todo o ano, na época do reajuste das aposentadorias, acontece a mesma batalha!
Na hora de calcular o que é
de direito vemos ser tirado de
nós o mínimo de reposição das
perdas do período.
O Brasil passa por um momento de desaceleração da
economia assim como o mundo inteiro. Não é justo que os
aposentados paguem mais
uma vez esta conta!
Vamos ficar de olho nas medidas que o governo vai anunciar
esta semana.
Fique atento(a)!

A Diretoria

O seminário do
dia 21 no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira
recebeu Ricardo
Serrano e Milene
Rodrigues, que apresentaram os resultados de um
estudo sobre ergonomia.
“A costureira não encontra
condições adequadas para
desenvolver as peças, e

Reunião de Organização de Trabalho
DATA: 10/08/2012 – (SEXTA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºAND - AUDITÓRIO
HORÁRIO: DAS 18H00 AS 19H00

Próximo Seminário

DATA: 18/08/2012 – (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA – MOGI DAS CRUZES / SP
SAÍDA: 07H00 DA SEDE DO SINDICATO

com o tempo, isso reflete na
saúde”, disse Serrano.
“Hoje temos companheiros (as) com problemas de
saúde decorrentes da falta
da estrutura correta de trabalho lá atrás. É preciso
cuidar hoje para que no
futuro, não tenhamos
m a i s e s s e p ro b l e m a ”,
explicou Milene.
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Inscrições para a Festa das Crianças (21/10/2012)
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Início: 23 /07/2012 - (segunda-feira) - Término: 21/09/2012 - (sexta -feira)
Documentos necessários: RG ou certidão de nascimento das crianças
De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30 na sede do Sindicato secretaria com
Kelli e Paula ou na sub-sede - secretaria com Tatiane
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Próxima Reunião dos Aposentados
DATA: 28/08/2012 – (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

Bom
Lembrar

ESTATUTO DO IDOSO

Do Direito à Saúde - Art. 15. É assegurada
a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos.
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