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APOSENTADO DE 1994 A 1996
PODE GANHAR ATÉ R$ 2.721,00
Estamos mais
otimistas!
Saber que o
pior momento
da crise passou
e que a inflação
já dá sinais de
queda, nos faz
acreditar que o Brasil realmente está estruturado.
No seminário deste mês, o
Dieese sinalizou com boas notícias e a esperança de retomada
da economia e sua estabilidade.
Tudo isso reflete diretamente
no sistema previdenciário e nas
aposentadorias de todos (as) os
(as) nossos (as) companheiros
(as) que vivem deste benefício
e sofrem com o achatamento
dos seus rendimentos.
A cada mês surgem novas brechas na Lei, onde estes (as) trabalhadores (as) buscam um valor
digno de aposentadoria; o que
demonstra que a Previdência Social tem muito há se aperfeiçoar!
Milhares de processos continuam se arrastando na Justiça.
Enquanto isso, nossos (as)
idosos (as) vivem a expectativa
e a esperança de ter, o que lhes
é de direito, devolvido com respeito e dignidade.
Temos que continuar reivindicando e tornar esta luta uma
questão de todos nós!
Eunice Cabral
Presidente

Os trabalhadores que se aposentaram pelo
INSS entre os meses de março de 1994 e abril
de 1996 podem receber um benefício de até
R$ 2.721 devido ao reajuste dos extras da URV
(Unidade Real de Valor).
Os atrasados (os valores que não foram pagos em um prazo de cinco anos) nessa revisão
podem chegar a R$ 30 mil.
Pode receber essa correção, quem já teve
o reajuste da URV. Essa correção foi válida
para aposentados de 94 a 97, por conta de
um erro de cálculo do INSS. Assim, de acordo com a Justiça, eles têm direito a esses “extras”. Por isso, como os aposentados não tiveram o reajuste completo da URV, eles poderiam compensar isso a cada aumento do
teto, posteriormente.
Quem já ganhou a ação da URV (o INSS afirma que já concedeu a revisão a todos os segurados que se aposentaram no Estado de
São Paulo) deve pedir, na Justiça, que o
reajuste que ultrapassou o teto seja aplicado nas duas vezes em
que limite aumentou.
REVISÃO DA URV
Se o segurado ainda não teve o reajuste da
URV, o que pode acontecer com aposentados
de outros Estados, por exemplo, ainda é possível fazer esse pedido na Justiça. A correção no
benefício mensal pode chegar a 39,67%.
O Ministério da Previdência não comenta revisões que estão na Justiça.

Os desafios atuais diante da crise
Este foi o tema do seminário, do mês de maio, no Sítio
Escola Itamar Barbosa de Oliveira,em Mogi das Cruzes. Nosso Departamento de Aposentados participou ativamente e
demonstrou sua preocupação com o assunto
A palestra foi ministrada pela supervisora técnica do
Dieese, Eliana Elias.
Segundo ela, o ponto alto da crise na indústria já passou
e já se projeta uma estabilidade no quadro de empregos do
setor industrial.
Outra importante dado é que há expectativa de queda da
inflação por causa da queda dos preços internacionais. Estas informações são muito importantes porque refletem nos
cálculos de reajuste das aposentadorias.

APOSENTADAS PARTICIPAM
ATENTAMENTE DO SEMINÁRIO
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Na agência bancária e nos caixas eletrônico
Não vá ao banco sozinho; leve
sempre alguém para acompanhá-lo
até a agência.
Não aceite ajuda de estranhos. Procure a orientação de um funcionário do banco que apresente
identificação visível.
No caixa, se for necessário digitar a senha, coloque o corpo bem junto ao teclado, para evitar que
golpistas vejam o número da combinação. Confira o

dinheiro ainda no caixa. Evite fazê-lo na saída do banco.
Use os caixas eletrônicos localizados na parte interna das agências bancárias ou em locais movimentados (postos de gasolina ou shoppings, por exemplo), de preferência durante o dia.
Cuidado com a senha do cartão. Não guarde o número da senha junto com o cartão.
Não aceite ajuda de estranhos nem digite a senha
em celulares de desconhecidos.

Até um salário mínimo

REUNIÃO DE OLT - ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 05/06/09 (sexta-feira) - Horário: 18h00 às 19h00
Local: Sede do Sindicato - 2° andar
CADA DIA É SEMPRE UM APRENDIZADO!

SEMINÁRIO
Data: 20/06/09 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Horário 7h - Saída da sede do Sindicato

NÃO
PERCA!

O GRANDE ARRAIÁ
Data: 26/06/09 (sexta-feira)
Horário: 18h00
Local: Sede do Sindicato
VOCÊ É NOSSO (A) CONVIDADO (A)!
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