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EDITORIAL

Eunice Cabral
Presidente

A LUTA NA JUSTIÇA
POR RESPEITO E DIGNIDADE

Quando falamos de valores, rea-
justes e cálculo das aposentado-
rias, batemos de frente num pro-
blema que se arrasta há anos.
Os índices diferenciados e qua-
se sempre inferiores ao que rea-
justam os salários dos trabalha-
dores (as) da ativa tornam os ven-
cimentos dos aposentados (as)
cada vez mais distantes de suas
necessidades.
A cada nova revisão que a Previ-
dência faz e a cada nova ação na
justiça, aumenta a expectativa de,
pelo menos, amenizar os prejuí-
zos do(a) aposentado(a).
Por este e muitos outros motivos
é muito importante que os (as)
companheiros (as) aposentados
(as) estejam sempre envolvidos
nas atividades do nosso Sindica-
to. Afinal, nosso objetivo é sempre
lutar para garantir que àqueles que
fizeram do nosso setor uma cate-
goria de expressão, tenham nos-
so reconhecimento e apoio.

NOSSA CAMINHADA
CONTINUA...

O Sindicato dos Aposentados
e a Força Sindical abriram
duas frentes para obrigar o
governo a pagar as revisões
do Teto previdenciário para
os aposentados de 1998 e
2003, que foram prejudicados
na época no cálculo de seus
benefícios.
Os aposentados que têm di-
reito à correção, podem se
informar e dar entrada gra-
tuitamente nos processos.
A reivindicação junto ao
Ministério Público Federal
tem como objetivo con-
seguir uma liminar por
meio de uma ação civil
pública, obrigando o
INSS a pagar imediata-
mente a correção.
Trata-se de uma correção
no valor do benefício de
alguns aposentados que
não foram beneficiados
pelas mudanças no Teto
previdenciário em 1998 e
em 2003.
Como o STF (Supremo
Tribunal Federal) já jul-
gou a questão e deu
ganho de causa aos
aposentados que se en-
contram nesta situação,
caberia ao governo fa-
zer imediatamente o pa-
gamento, ou pelo menos

dizer como o fará, mas di-
ante da falta de critérios es-
tabelecidos para o paga-
mento e da noticia de que a
equipe econômica retirou os
recursos destinados ao pa-
gamento, do orçamento
deste ano, o SINDNAPI re-
solveu entrar na Justiça
para obrigar o governo a
pagar aos aposentados.
Estima-se que quase 200
mil aposentados em todo o
Brasil tenham direito a esta
revisão do Teto.

AÇÃO NA JUSTIÇA PELA
REVISÃO DO TETO
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REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

INSCRIÇÃO CARNAVAL - COLÔNIA DE FÉRIAS

CALENDÁRIO PARA
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

AÇÃO CIDADANIA

ESTESTESTESTESTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSO
Art. 16. Ao idoso internado ou em observação
é assegurado o direito a acompanhante, de-
vendo o órgão de saúde proporcionar as con-
dições adequadas para a sua permanência em
tempo integral, segundo o critério médico.

De: 05 / 12 / 2011 à  16/12/2011 e Retorno da inscrição do dia 05/01 à 19/01/
2012 - Na secretaria da sede e sub-sede do sindicato. De 2ª a 6ª feira das
09h00 as 18h30. O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento.

Data: 11/11/11 – (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Data: 19/11/ 2011 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato

Data: 06/11/11 – (domingo)
Local: Sede do Sindicato – sub-solo
Horário: das 09h00 as 14h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO

O Sindicato das Costureiras de São Pau-
lo e Osasco realizou dia 23 de outubro,
no Clube de Regatas Tietê, a tradicional
Festa das Crianças. O evento promo-
veu a confraternização da categoria e
reuniu cerca de mais de cinco mil pes-
soas, entre trabalhadores(as), crianças
e famil iares. “Queremos que
nossos(as) companheiros(as) estejam
unidos também em momentos como

UNIÃO E INTEGRAÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS

este, de união e integração,” declarou a pre-
sidente Eunice Cabral. Como em todos os anos,
o Departamento dos Aposentados sempre ati-
vos marcou presença, mostrando que ainda
mantém a relação com a categoria.
O evento contou com a presença de parlamen-
tares e dirigentes sindicais de todo o Estado
de São Paulo.

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
Data: 29/11/2011 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2º andar - Auditório
Horário: A partir das 14h00


