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INSS descumpre decisão do Supremo Tribunal 
Federal e prejudica aposentados e pensionistas

APOSENTADOS MERECEM APOSENTADOS MERECEM 
REAJUSTE DIGNO EM 2015REAJUSTE DIGNO EM 2015
APOSENTADOS MERECEM 
REAJUSTE DIGNO EM 2015

A manchete do jornal Agora São Paulo da 

quarta (11/06), afirma que o governo pode 

gastar cerca de R$ 4,3 bilhões para dar um 

reajuste maior do que a inflação aos 

aposentados que recebem acima de um salário 

mínimo. Mas, para o movimento sindical, esse 

valor não é um gasto, mas um investimento na 

economia do País e uma questão de justiça com 

os trabalhadores que contribuíram a vida toda 

e, no momento, têm seus benefícios defasados. 

A valorização dos aposentados não pode ser tratada 

como um obstáculo pelo governo.

Nossa luta não é nova. Em 2006, negociamos o acordo 

de valorização do salário mínimo. Previsto para 

vigorar até 2023, ele beneficia milhões de pessoas, 

com potencial para melhorar o piso de diversas 

categorias profissionais.

Em 2010, conseguimos elevar o reajuste concedido 

aos aposentados que ganham acima de um salário 

mínimo. O percentual de aumento saiu dos 5,92% 

preliminares, atingiu 6,14% por meio de uma medida 

provisória do governo, e foi ampliado para 7,72% com 

a Emenda ao Orçamento que apresentei no 

Congresso. É uma justiça social para todos que 

ajudaram a construir o país.

No Congresso Nacional sou um defensor ferrenho 

do reajuste para todos os aposentados e 

pensionistas. Não apenas para aqueles que ganham 

até um salário mínimo. Entendemos que um 

benefício digno é uma forma de valorizar o 

trabalhador e o governo precisa tratar esse assunto 

como prioridade.

No Congresso Nacional sou um defensor ferrenho do 

reajuste para todos os aposentados e pensionistas. 

Não apenas para aqueles que ganham até um salário 

mínimo. Entendemos que um benefício digno é uma 

forma de valorizar o trabalhador e o governo precisa 

tratar esse assunto como prioridade.
Deputado Federal - Paulo Pereira da Silva  

Paulinho da Força
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Sempre que a questão das aposentadorias se destaca vemos os mesmos problemas se 
repetirem e as promessas nos encherem de esperança.

Estamos vivendo um governo onde não só aposentados (as) como toda a classe trabalhadora se 
vê acuada e sem perspectivas na preservação dos seus direitos e no avanço em desafios 
relacionados desde o reajuste dos valores dos benefícios até a questão do fator previdenciário.

Termos um legítimo representante na Câmara dos Deputados, o companheiro de longa 
jornada, o Deputado Paulo Pereira da Silva, que sempre vestiu a camisa dos (as) trabalhadores (as) e luta para que 
consigamos avançar nas questões trabalhistas. 

Somente um trabalhador sabe compreender a dura realidade de cada um de nós. Temos que manter forte 
nossa voz no Congresso Nacional.

Eunice Cabral

Presidente

LIDERANÇA FORTE!
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CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

É SEMPRE BOM LEMBRAR:É SEMPRE BOM LEMBRAR:
Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposenta-

doria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição corres-

pondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício.

CAPÍTULO VII DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Art. 30 
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Próximo 
Seminário

Data: 27/06/2014 
– (sexta-feira)

Local: Sede do 

Sindicato – Subsolo

Horário: a partir 

das 18h30

Data: 11/07/2014 
– (Sexta-feira)

Local: Sede do 
Sindicato – 2º 
andar – auditório

Horário: das 
18h00 às 19h00

Data: 19/07/2014 
– (sábado)

Local: Sítio Escola 
Itamar B. de Oliveira

Horário: Saída às 
07h00 da sede do 
Sindicato

Data: 
29/07/2014  
(terça-feira)

Local: Sede do 
Sindicato

Horário: a partir 
das 14h00

24/06/2014

25/06/2014

26/06/2014

27/06/2014

30/06/2014

O último Seminário, realizado no dia 14 de 
junho, no Sítio Escola Itamar Barbosa de 
Oliveira, em Mogi das Cruzes, recebeu o 
palestrante Luiz Coelho que abordou o 
seguinte tema: “Retratos do Brasil: 
Impostos elevados e serviços públicos da 
pior qualidade no país”.
Durante o seminário, o palestrante falou 
falta de qualidade nos serviços públicos, 
da péssima distribuição dos impostos e do impacto 
que isso causa na vida dos cidadãos.
Atualmente, o povo brasileiro paga mais de 60 
tributos entre impostos, contribuições, taxas 
federais, estaduais e municipais. Segundo Luiz 
Coelho, o retorno desses impostos em qualidade 
nos serviços públicos é muito pequeno. “Hoje, o 

IMPOSTOS ELEVADOS NÃO SIGNIFICA 
QUALIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Brasil tem o pior retorno de impostos à população”.
Para finalizar, a Presidente Eunice Cabral alertou as 
companheiras da melhor idade que é possível 
modificar esse cenário nas eleições que ocorrerão em 
outubro. “Para mudarmos essa situação, precisamos 
eleger políticos que realmente vão trabalhar e defender 
as nossas bandeiras de luta”, afirmou Eunice Cabral.


