233

MAIO – UM MÊS
MARCADO PELA
POLÍTICA E ECONOMIA

Estamos vivendo um momento
delicado e preocupante na
história de nosso país.
Não bastassem os escândalos e
desvios de dinheiro público,
temos que travar uma verdadeira
“batalha” pra manter o que foi
conquistado a tanto custo.
Os direitos trabalhistas vêm
sendo ameaçados por medidas
irresponsáveis do governo. E os
(as) aposentados (as) são os (as)
que mais sofrem com isso.
Temos que destacar que a questão
do Fator Previdenciário continua
sendo um grande desaﬁo!
Estamos ﬁrmes na luta pela
derrubada do fator que
consome as aposentadorias.
Vemos o poder de compra
diminuir a cada dia e não
podemos mais admitir que a
conta ﬁque com a gente! Estamos
ﬁrmes e determinados (as) de que
vamos alcançar a vitória!
Eunice Cabral
Presidente

Maio/2015

DE GRÃO EM GRÃO O INSS ENCHE O PAPO
Não é de hoje que o INSS vem aumentando sua
arrecadação e diminuindo suas despesas. Isso ocorre,
anualmente, quando o INSS reduz o teto da previdência
em equivalência ao salário mínimo. Todos nós sabemos
que o teto, não é mais de 20, nem de 10, hoje o teto
corresponde a de 5,92 salários mínimos. E com isso a
cada ano que passa os
benefícios previdenciários
vão sendo achatados e o INSS
reduz suas despesas.
Mas não para por aí, veja que
em 1999 foi criado, o Fator
Previdenciário, que reduz
drasticamente o benefício de
aposentadoria por tempo de
contribuição e recentemente,
através da MP 664, tenta o
governo reduzir o valor da
pensão por morte, entregando ao cônjuge sobrevivente
parcos 50% (cinqüenta por cento).
Num caso hipotético de um segurado vier a se aposentar
com 50 anos de idade e 35 anos de contribuição, o
mesmo terá uma perda no seu benefício de 42%.
Caso esse mesmo segurado venha a falecer, deixando
esposa e ﬁlhos maiores, sendo perpetradas as
mudanças propostas na MP 664/15, sua digníssima
esposa receberá 50% do benefício do falecido marido.
Em números o que isso signiﬁca?
Se o salário de benefício do segurado era de R$
3.500,00, quando de sua aposentadoria, com a
aplicação do Fator Previdenciário (42%), sua renda
mensal inicial (RMI) caiu para R$ 2.030,00, com sua
morte, sua esposa passa a receber apenas 50% desse
benefício, ou seja, R$ 1.015,00.
Veja que o INSS reduzirá o benefício de R$ 3.500,00 para
R$ 1.015,00, o segurado e sua dependente perderam R$
2.485,00 por mês, ou seja, de grão em grão e de lei em
lei, o INSS enche o papo.
Dr. Ricardo Aurelio de Moraes Salgado Junior
Advogado pós-graduado em Direito Previdenciário

MELHOR IDADE E O DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Atendimento de 2ª a 6ª das 09h00 as 18h30

Preferencialmente com hora marcada
Filiado a
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O Seminário de maio teve como destaque
as mudanças que estão acontecendo no
país no que diz respeito ao fator previdenciário e direitos trabalhistas.
Os advogados Dr. Eduardo Henrique
Feltrin do Amaral e Dr. Renato Cardoso
Morais, do escritório “Salgado Junior Sociedade de Advogados”, foram
os palestrantes e abordaram temas como: os tipos de aposentadoria,
pensão por morte, revisão de benéﬁcos, Fator Previdenciário, entre
outros temas.
Durante o seminário foram muitas as perguntas e dúvidas dos (as) participantes mas que foram prontamente respondidas pelos palestrantes.

É SEMPRE BOM LEMBRAR:
Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por
idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido
para efeito de carência na data de requerimento do benefício.
CAPÍTULO VII DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Art. 30

Próximo Seminário
Data: 20/06/2015 (sábado)
Local: Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira
Horário: Saída às 07h00
da sede do Sindicato

25/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
29/05/2015

Festa Junina
Data: 26/06/2015
(sexta-feira)

Reunião dos
Aposentados
Data: 30/06/2015
(terça-feira)

Local: Sede do
Sindicato Subsolo

Local: Sede do Sindicato

Horário: A partir
das 18h00

Horário: a partir das 14h00

01/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
05/06/2015
08/06/2015

01/06/2015
02/06/2015
03/06/2015
05/06/2015
08/06/2015

O Jornal ´´ATIVA`` Uma publicação do SINDICATO DAS COSTUREIRAS DE SÃO PAULO E OSASCO Sede: Rua dos Bandeirantes, 388 Bom Retiro / SP Fone.: (11) 3329-6300 Fax: (11) 3227-1969 - Subsede: R. Gal. Bittencourt, nº 124 Osasco /SP Fone: (11) 3682-4607 - www.costureirassp.org.br - sindicato@costureirassp.org.br
Presidente: Eunice Cabral - Jornalista: Amélia Cibele S. Eloy - Mtb 77.498/SP - Jornalista Responsável: Miriam Modesto / Mtb 51.582/SP - Fotos: Mário B. Silva /Mtb 22.798 /SP EQUIPE QS MÍDIA: Denis Santos / Mtb 73.013/SP - Designer: Maria Claudia Alencar - Impressão: Gráﬁca do Sindicato - Edição 233 - Maio / 2015

