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APOSENTADOS (AS) TAMBÉM TÊM DIREITO
NA REVISÃO DO FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS
Nosso sindicato está
trabalhando junto
com nossa central –
Força Sindical para
garantir o direito da
revisão do FGTS.
Tem direito a esta
ação todas as pessoas
que tinham saldo na
conta do FGTS, a partir de janeiro de 1999.
Hoje, a correção é feita pela TR mais 3% ao
ano, em alguns casos
a Justiça já se mani-

festou favorável à utilização do INPC e não
a TR, o que poderia
gerar uma diferença
de até 88% a mais.
Como entrar com a
ação?
Procure o departamento jurídico do nosso sindicato (térreo).
Lá estão disponíveis
todas as informações
de como reivindicar
esta revisão.
Você tem este direito!

VAMOS INTENSIFICAR NOSSA LUTA!
Nos últimos anos temos visto e sentido na pele o descaso com os aposentados de
nosso país.
Questões extremamente importantes como, por exemplo, o Fim do Fator previdenciário, e os reajustes dos benefícios que não garantem a
Estamos prestes a passar reposição das perdas, continovamente por um proces- nuam sendo empurrados
so eleitoral extremamente com a barriga.
importante!
Não podemos mais supor-

tar isso!
É por estes motivos que faço
uma convocação ao Departamento dos aposentados do
nosso sindicato: O de permanecer atuante na luta e intensiﬁcar o exercício da cidadania
demonstrando nas urnas que
somos cidadãos (ãs) e como
tal queremos um Brasil melhor e mais justo para todos!
Eunice Cabral
Presidente

DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS
SEMPRE PRESENTE E ATIVO!
A cada evento do nosso sindicato nosso departamento se destaca na participação e atuação forte!
Seja em seminários, mobilizações, Ação Cidadania ou comemorações, nossos (as) aposentados (as)
demonstram o comprometimento e responsabilidade com a categoria. Destaque para a participação no
Seminário e no Ação Cidadania de abril:

É SEMPRE BOM LEMBRAR:
O Estatuto do Idoso assegura todos os direitos fundamentais aos cidadãos com idade a partir
de 60 anos. Entre eles, oportunidades e facilidades para conservação da saúde física e mental,
além de garantir o aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade.
A Lei determina que seja obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, a alimentação, a cultura, ao esporte e lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e
a convivência familiar e comunitária.

Reunião de Saúde e
Segurança no Trabalho
Data: 09/05/2014
(Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
2º andar – auditório
Horário: das 18h00 as
19h00.

Próximo Seminário
Data: 17/05/2014
(Sábado)
Local: Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira
Horário: Saída as 07h00
da sede do Sindicato

Reunião dos
Aposentados
Data: 27/05/2014
Terça-feira)
Local:
Sede do Sindicato
Horário:
a partir das 14h00
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