
Tribunal Regional Federal SP
concede importante benefício

aos(às) aposentados(as)

Os(As) companheiros(as) aposentados(as) que trabalha
ram entre janeiro de 1992 a dezembro de
1993 obtiveram, no final do ano passado, uma importante vitó-

ria na justiça. Trata-se da decisão do Tribunal Regional Federal, da 3ª Re-
gião São Paulo, que concedeu aos pensionistas um aumento em media de
7,14% em suas contribuições.

Devido ao erro de cálculo do INSS, as contribuições sobre os 13º salários
foram descontadas no período,
mas os valores não foram deposi-
tados em suas contas.

Para usufruir deste direito, contu-
do, os(as) companheiros(as) devem
entrar com uma ação para revisão de
cálculos na Justiça, pois o INSS não
aceita conceder este aumento. O nos-
so Sindicato, desde já, coloca-se à
disposição para orientá-los(as) a res-
peito da concessão deste benefício.

Outra importante conquista foi o aumento do salário mínimo, que a partir
de 1º de fevereiro será de R$ 545,00. Um acordo entre Governo e Centrais
Sindicais vai garantir aumento acima da inflação até 2015, cujo cálculo para o
piso será a inflação do período mais o crescimento do PIB de dois anos ante-
riores. Vale destacar que, já em 2012, o reajuste deve ser em torno de 13%.

Apesar destas vitórias significativas, tanto o Sindicato quanto a Força
Sindical, permanecem firmes na luta em torno de outras bandeiras de luta
para o bem-estar dos(as) aposentados(as) da nossa categoria.

Vamos pressionar o Governo Federal pelo Fim do Fator Previdenciário,
criado em 1999, na gestão FHC, que até hoje lesa de forma terrível os(as)
trabalhadores(as). E também exigiremos o reajuste igualitário para todos(as)
aposentados(as), pois o índice proposto para quem ganha acima do piso
beneficia apenas em torno de 30% dos pensionistas. E os quase 16 mi-
lhões que ganham o piso, como ficam?!

Fonte: Jornal Agora, edições de 13 e 15/01/2011
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EDITORIAL

Todos os anos, quando se ini-
ciam as discussões sobre rea-
justes para as aposentadorias
brasileiras, é fácil detectar mani-
festações contrárias aos aumen-
tos. O argumento é sempre no
sentido de que se devem preser-
var as contas do INSS (Instituto
Nacional de Seguridade Social)
de um suposto “rombo”.

O que mais chama atenção
neste tipo de atitude é a falta de
interesse de alguns políticos em
torno da busca pela recuperação
do poder de compra nos venci-
mentos dos(as) aposentados(as).
Isto desqualifica a pressão pelo
aumento? Não!

É certo que a política
previdenciária dos últimos anos
tem sido menos generosa com
esse grupo de aposentados(as),
cujos vencimentos não têm se be-
neficiado das elevações do salá-
rio mínimo acima da inflação.

Não há mais espaço para des-
culpas que atrasam a recupera-
ção dos benefícios dos trabalha-
dores que construíram a realida-
de que vivemos atualmente e
que, nos últimos anos, têm sido
sistematicamente ignorados.

Nosso Sindicato vai continuar
a defender a preservação do sis-
tema previdenciário porque é um
dos principais instrumentos de
estabilidade social do país.

EUNICE CABRAL
PRESIDENTE
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Até 01 salário mínimo

Acima de 01 salário mínimo

24 DE JANEIRO: DIA DO IDOSO
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Data: 11/02/2011 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar – Auditório
Horário: Das 18h00 às 19h00

Data: 13/02/2011 (domingo)
Local: Sede do Sindicato, das 09h00 às 14h00
Obs:. A senha será distribuída até às 12h00.

Data: 19/02/2011 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em
Mogi das Cruzes/SP
Saída: Às 07h00, da Sede do Sindicato

Data: 22/02/2011 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar - Auditório
Horário: A partir das 14h00

No próximo dia 24 de janeiro, segunda-fei
ra, será comemorado o Dia do Idoso em
todo o país.

Esta homenagem é mais do que justa aos bravos(as)
guerreiros(as), que dedicaram anos de suas vidas para
cuidar de seus entes queridos e para promover o de-
senvolvimento do nosso país.

O nosso Sindicato, também, aproveita este momento,
para exigir o cumprimento do Estatuto do Idoso, ampa-
rado pela Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003, que
foi criado com o objetivo de garantir direitos funda-
mentais, como saúde, bem-estar e lazer aos bra-
sileiros com mais de 60 anos de idade.

Companheiros(as), parabéns pelo Dia do Ido-
so e façam valer seus direitos que foram con-
quistados com muita luta e mobilização.
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