Presidente Eunice Cabral

EDITORIAL

O mês de maio vem
aí com muitas novidades.
Além das comemorações pelo 1º de maio
onde a participação do
departamento dos aposentados já é tradição,
teremos o 4º Congresso das Costureiras de
São Paulo e Osasco,
no Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira.
Estamos certos que
este congresso irá fortalecer ainda mais nossas
lutas e nos direcionar a
novas conquistas.
A participação de
cada um (a) que compõe
este departamento é fundamental para a unificação e fortalecimento de
nossa categoria.
CONTO COM
TODOS(AS)
VOCÊS.
Abraço
Eunice Cabral
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JUSTIÇA DÁ REVISÃO PARA
APOSENTADOS DE 91 A 93
Quem se aposentou entre 5 de abril de 1991 e 31 de
dezembro de 1993 pode ter direito a um aumento. Os benefícios concedidos nessa época foram calculados com erro,
pois na legislação estabelecida no período, a média salarial do segurado não poderia ser maior que o
limite máximo do salário de contribuição. Posteriormente, uma lei mandou o INSS corrigir os be- ATENÇÃO
nefícios, entretanto, nem todos receberam a revi- APOSENTADOS
são e entre os que receberam, alguns tiveram um
aumento menor do que teria direito.
Para saber se tem direito o segurado precisa comparar os valores que recebeu em março e abril de
1994, quando o INSS fez a revisão. Se forem iguais, o INSS não fez a
correção e o aposentado terá direito a um aumento. Se forem diferentes, será preciso calcular a porcentagem do aumento dada pelo INSS
na época e compará-la com o valor que o INSS deveria ter pago. Quem
se aposentou em um mês que não está na tabela não tem direito a uma
diferença que justifique entrar com uma ação.
Fonte: Jornal Agora

Reforma Tributária
é tema de Seminário
A Palestra “Reforma Tributária”, com o assessor do programa de formação sindical,
Edison Luiz da Silva, reuniu
centenas de trabalhadores(as)
e aposentado(as) durante Seminário realizado no dia 16 de
abril, no sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes.
O tema abordado levantou a discussão sobre o que é tributo, o porquê da necessidade das contribuições, e os reflexos
na vida do trabalhador (a). “Este seminário foi muito importante para todos nós! Investir no conhecimento é uma de nossas
principais bandeiras”, afirmou a presidente de nossa entidade, Eunice Cabral.

Vem aí a Festa em comemoração ao dia do Trabalhador
A Festa do 1º de maio será unificada este ano.
A comemoração ao dia do trabalhador reunirá
as centrais sindicais, Nova Central, Força Sindical, CGTB, CTB e UGT.
O evento, este ano, será realizado na av. Marquês de São Vicente, entre os viadutos
Pompéia e Antártica, próximo ao metrô Barra Funda, a partir das 07h00. Durante todo o dia,
lideranças políticas e sindicais irão reafirmar as
bandeiras de luta da classe trabalhadora e os participantes poderão conferir shows de cantores
consagrados. Ainda durante o evento serão sorteados 20 carros 0KM. Venha participar dessa
grande festa da classe trabalhadora!!

EST
ATUT
O DO IDOSO
ESTA
TUTO
TÍTULO 1 - DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
Art. 3º: Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I - atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos
e privados prestadores de serviços à população.

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
TEMA: “Acupuntura e Seus Efeitos”
Ministrado pelo Dr. Alan Tenório
Data: 06/05/2011 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar – Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
TEMA: “4º Congresso do Sindicato das Costureiras
de São Paulo e Osasco”
Data: 20,21 e 22/05/2011
Local: Sítio Escola Itamar B. de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Saída: Às 19h00 da sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENT
ADOS
APOSENTADOS
Data: 31/05/2011 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar - Auditório
Horário: A partir das 14h00
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