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PROMESSA É DÍVIDA!
A cada ano
o Sistema
Previdenciário tem se
modernizado,
mas algumas
dificuldades
permanecem vivas na vida
dos (as) aposentados (as).
Uma delas é a questão da
revisão dos benefícios que,
com o passar do tempo, foram achatados e não suprem
as necessidades destes (as)
companheiros (as).
Além disso, milhares de
ações correm na Justiça tentando minimizar as perdas,
de anos, nas aposentadorias, e mesmo assim a dificuldade em receber o que é
devido é grande.
É preciso que a questão
previdenciária seja revista!
Não podemos mais esperar.

A CADA MÊS CRESCE O NÚMERO DE
APOSENTADOS (A) A ESPERA DOS ATRASADOS
No mês passado o governo prometeu que iria
pagar as ações judiciais de segurados contra a
Previdência.
Os 38 mil aposentados que deveriam ter recebido agora são quase 50 mil.
São Paulo e Mato Grosso do Sul, jurisdição do
TRF3, vão receber mais de 46 milhões de reais
para quitar as ações julgadas contra o INSS.O valor médio de pagamento é de R$ 7.664,70.
Ao todo serão pagas 6.060 ações contra o INSS
nestes dois estados.
Segundo a previdência, o crédito será feito no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal e os
segurados receberão um aviso sobre o pagamento.
Agora é esperar pra ver se o dinheiro sai mesmo!
Se o valor da ação for superior a R$ 27.900, o
(a) aposentado (a) terá que optar entre abrir mão
da diferença ou receber o pagamento integral por
meio de precatório e isso pode levar anos.
Fonte: Jornal Agora São Paulo
Dona Perolina:

... é muita falta de consideração com os
idosos; somos discriminados em tudo,
Nosso estatuto não é cumprido e
muitas vezes passamos por humilhação...”
Srª. Duzinda:

“... meu salário já caiu tanto que se eu
comprar os remédios que preciso não
sobra pra eu comer...”.
Srª Romilda:

“... são muitos anos de descaso; os
(as) aposentados (as) não têm o
reconhecimento que merecem...”.

PRECISAMOS DE
SOLUÇÕES JÁ!
Sr. Antonio:

Eunice Cabral
Presidente

“... falta pouco para eu me aposentar, mas
diante da situação da previdência vou ser
obrigado a continuar trabalhando...”.

SEMINÁRIO DESTACA O TEMA : CONQUISTA DE RESULTADOS!
No último sábado dia 25
de abril, aconteceu no Sítio
Escola Itamar Barbosa de
Oliveira, mais um seminário
para nossa categoria.
O tema foi “Estabelecendo objetivos e conquistando resultados; Sim
nós podemos!”.
O palestrante, Luiz Coelho,
destacou a necessidade da motivação, tanto na
vida profissional como pessoal. Também promoveu uma reflexão ampla através de ativi-

dades de integração e dinâmica envolvendo todos
(as) os (as) presentes.
Assuntos como: iniciativa,
generosidade, determinação e
comunicação foram abordados
de forma clara e objetiva.
Depois da palestra, todos
(as) os (as) companheiros
(as) puderam deliciar um saboroso almoço e aproveitar
o lazer e descontração que
nosso sítio escola oferece!

40% DOS APOSENTADOS ESTÃO DE VOLTA AO MERCADO DE TRABALHO
Mais de 8 milhões, ou quase 40% dos aposentados, estão de volta ao trabalho por serem
obrigados a complementar a renda familiar. Isto
por causa do achatamento dos benefícios.
Na maioria dos casos, os aposentados que
retornam ao mercado de trabalho voltam ganhando salários cerca de 30% inferior de quando estavam na ativa, precarizando ainda mais
as relações de trabalho e conflitando com interesses dos trabalhadores da ativa.

Mas a complementação de renda dos aposentados pode ser ainda maior. A pesquisa do IBGE não
leva em consideração os aposentados que atuam
no mercado informal, o que pode dobrar o contingente daqueles que não conseguem se sustentar
com os benefícios pagos pela Previdência Social.
As perdas geradas na aposentadoria por
conta da aplicação do Fator Previdenciário podem chegar a 40% dos benefícios, dependendo da idade em que o trabalhador se aposenta.

HABITAÇÃO
É obrigatória a reserva de 3% das unidades
residenciais para os idosos nos programas
habitacionais públicos ou subsidiados por
recursos públicos.
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Data: 08/05/09 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
2ºandar - Horário 18h

SEMINÁRIO
Data: 16/05/09 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar

E
VENHA
E
IP
IC
T
R
PA

Barbosa de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Horário 7h - Saída da sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

NÃO
PERCA!

Data: 26/05/09 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
2o Andar Horário a partir das 14h.
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