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APOSENTADOS TÊM ATÉ O FIM DE
DEZEMBRO PARA FAZER "PROVA DE VIDA"
Aposentados e pensionistas do INSS
(Instituto Nacional do Seguro Social) têm
até o dia 30 de dezembro para fazer
comprovação de vida e renovar a senha. O
procedimento deve ser realizado na rede
bancária, caso contrário, o benefício
garantido pela Previdência Social será
suspenso. A recomendação é não deixar
para a última hora, aﬁnal as agências
bancárias não abrem ao público no dia 31
de dezembro.
A comprovação de vida é um procedimento
de conferência de validação dos dados do
aposentado ou pensionista. Com a
atualização das informações, a pessoa
recebe uma nova senha. O objetivo do
INSS é evitar as fraudes.
A prova de vida deve ser feita diretamente no
banco em que o segurado recebe o dinheiro do
benefício.
O ideal é que o aposentado ou pensionista do
INSS faça a comprovação de vida no dia em que
recebe o benefício. Para fazer o procedimento, é
fundamental levar documento de identiﬁcação
com foto, como carteira de identidade, carteira
de trabalho ou CNH.

Os beneﬁciários que não puderem ir até às
agências bancárias, por motivos de doença ou
diﬁculdade de locomoção, podem recorrer a um
procurador devidamente cadastrado no INSS.
Para se cadastrar junto ao INSS, o procurador
deve comparecer a uma agência da Previdência
Social acompanhado pelo beneﬁciário que
passará a representar.

CUIDAR DO IDOSO É RESPEITAR O PRÓPRIO FUTURO

Eunice Cabral - Presidente
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A expectativa de vida nos últimos anos vem crescendo. De 1994 a 2010 tivemos
um crescimento na expectativa de vida de 5,3 anos, passamos de 68,1 anos para
73,4 anos. Esta conquista também é reﬂexo das melhorias nas condições físicas
e mentais, bem como de uma maior participação das pessoas idosas na
sociedade.
É vital, dentro dos espaços sindicais, o debate sobre a situação dos idosos no
país, seus direitos e diﬁculdades, buscando alternativas criativas e corajosas
para construir coletivamente o respeito devido aos aposentados.
O movimento sindical possui uma dívida para com essas pessoas, uma dívida
com aqueles que fazem o enfrentamento dos muitos desaﬁos ainda vivenciados
nessa etapa da vida.
Nosso sindicato vê com muita responsabilidade e respeito os aposentados. O ano
de 2015 promete ser de muitas lutas, reivindicações e a renovação do nosso
compromisso.
Dia 24 de janeiro - dia nacional dos aposentados. Parabéns a todos vocês que
fazem parte de nossa história!

SAÚDE - CAMINHADA NA TERCEIRA IDADE
A prática regular de atividades físicas auxilia na
p re ve n ção d e várias doenças, ajuda na
manutenção do peso e melhora a autoestima. O
exercício realizado regularmente é fundamental
para termos uma vida saudável, porem tal prática
requer alguns cuidados e uma boa orientação
proﬁssional, pois exercícios mal feitos podem ser
prejudiciais.
A caminhada é a atividade mais indicada para a
terceira idade, auxiliando em muito na melhoria da
qualidade de vida, principalmente combatendo o
sedentarismo, para sua prática é necessário pouco
investimento: um bom tênis e roupas adequadas
são suﬁcientes para começar. Os riscos da
caminhada praticamente não existem, pois deve
se adequar o ritmo da caminhada ás nossas
condições e ir aumentando o ritmo conforme
melhore nossa performance, lembrando que a
avaliação médica periódica é de fundamental
importância.
O exercício físico facilita ao organismo do idoso
manter se ativo, cooperando para o bom
funcionamento do corpo, levando o idoso a ter
movimentos mais ágeis e rápidos, evitando
acidentes, prevenindo algumas doenças
cardíacas e respiratórias, diminui a perda de cálcio
nos ossos, ajuda a manter a elasticidade e a força
da musculatura, evita a obesidade e
principalmente proporciona um bem estar geral.
Para alcançar esses benefícios a caminhada

devera ser realizada regularmente, se possível
diária, por períodos de 30 a 40 minutos, com ritmo
de acordo com as condições físicas do idoso, em
lugares planos e arejados, praia, praças, etc. Com
a regularidade da pratica vamos atingir um
condicionamento físico saudável.

CAPÍTULO IX - DA HABITAÇÃO
Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou,
ainda, em instituição pública ou privada.
§ 1o . A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência
será prestada quando veriﬁcada inexistência de grupo familiar, casa-lar,
abandono ou carência de recursos ﬁnanceiros próprios ou da família.
§ 2o .Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso ﬁca obrigada a manter
identiﬁcação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a
legislação pertinente.
§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de
habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com
alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas
condizentes, sob as penas da lei.

Próximo Seminário
Data: 07/02/2015 – (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar

Reunião de Organização
no Local de Trabalho
Data: 20/02/2015 – (sexta-feira)

Barbosa de Oliveira

Local: Sede do Sindicato

Horário: Saída as 07h00 da

2º andar – auditório

sede do Sindicato

Horário: das 18h00 as 19h00
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Reunião dos
Aposentados
Data: 24/02/2015 – (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: a partir das 14h00

RETROSPECTIVA 2014
MELHORES MOMENTOS

S
Participação
ativa nos seminários, investindo na hora extra do conhecimento

Integração e movimento nas reuniões mensais com palestra e ensino

Presença constante no Ação Cidadania e nos eventos do Sindicato

Disposição e união nas excursões para a colônia demonstram que para diversão não tem idade
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CALENDÁRIO PARA
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
Até 1 salário mínimo

Acima de 1 salário mínimo

FINAL DO
BENEFÍCIO

DATA DO
PAGAMENTO

FINAL DO
BENEFÍCIO

DATA DO
PAGAMENTO

FINAL DO
BENEFÍCIO

DATA DO
PAGAMENTO

1

24/11/2014

6

02/01/2015

1e6

02/01/2015

2

25/11/2014

7

05/01/2015

2e7

05/01/2015

3

26/11/2014

8

06/01/2015

3e8

06/01/2015

4

27/11/2014

9

07/01/2015

4e9

07/01/2015

5

28/11/2014

0

08/01/2015

5e0

08/01/2015
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