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Reajuste dos aposentados
será de 5,7% em 2014
O valor máximo das aposentadorias e pensões do INSS (teto previdenciário) será de
R$ 4.396,00 em 2014.
Isto porque o projeto de lei do Orçamento, enviado para aprovação no Congresso Nacional,
prevê inflação de 5,7%, índice que será aplicado
no reajuste dos aposentados no mês de janeiro.
Já o salário mínimo passará para R$ 722,90 no ano
que vem. Um aposentado, que ganha benefício
do INSS de R$ 1 mil, terá reajuste de R$ 57,00.
Já as aposentadorias de R$ 2 mil, terão reajuste
de R$ 114,00. A previsão de inflação não é definitiva e pode sofrer alguma oscilação, o que
mudaria os cálculos.
Tanto deputados como as centrais sindicais
prometem apertar o governo para conseguir
melhores reajustes.
Fonte: Diário do Litoral
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Editoria O ANO NOVO VAI COMEÇAR COM REIVINDICAÇÕES
De acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, a população brasileira está vivendo mais, é o
que revela a pesquisa divulgada recentemente. A expectativa de vida do brasileiro chega
a 74 anos e meio, segundo
o Instituto, uma boa notícia,
mas por outro lado a realidade
mostra que viver mais significa
enfrentar benefícios e aposentadorias vergonhosas.
A cada dia é mais difícil viver
e sustentar-se com o valor do
benefício. Saúde pública que
não funciona, preço dos meEunice Cabral - Presidente
dicamentos fora da realidade,

moradia cara, sem contar que
cada vez que se vai ao supermercado é um susto!
Trabalhar por tantos anos contribuindo com a previdência deveria garantir condições dignas
de vida.
Nosso sindicato vê o departamento dos aposentados com
respeito e dignidade! Por isso luta
incansavelmente pela redução do
Fator Previdenciário, redução dos
juros, entre outras questões.
O ano de 2014 promete ser um
ano onde vamos intensificar
nossa luta!
Cada integrante deste departamento é parte da nossa história.

RETROSPECTIVA 2013: M

Participação ativa na manifestação pelo fim do
fator previdenciário e por um reajuste maior na
aposentadoria.

Cada seminário representa investimento na
hora extra do conhecimento.

Atuação de destaque na 7ª Marcha das

Ação Cidadania promovendo a integraçã

Palestras que mexem com o corpo e a mente

MELHORES MOMENTOS!

s Centrais Sindicais, em Brasília.

ão entre nossos (as) aposentados (as).

Melhor idade: destaque no Dia Internacional da Mulher

Melhor Idade presente no
Seminário de Confraternização

Excursão une e integra o Departamento dos Aposentados na Colônia de Férias, em Praia Grande.

DIA NACIONAL DOS APOSENTADOS
Em 24 de janeiro, comemora-se o Dia Nacional do
Aposentado – a data foi escolhida porque nesse mesmo
dia, em 1923, ocorreu a assinatura da Lei Eloy Chaves,
criando, na época, a caixa de
aposentadorias e pensões
para os empregados de todas as empresas privadas das
estradas de ferro. É o marco
histórico da Previdência Social, que até então atendia
apenas os funcionários do
governo federal.
Nosso sindicato reforça neste
dia a disposição de lutar de
forma incansável para manter
as conquistas já garantidas
aos aposentados e de se empenhar para ampliar outras
tantas.
Esse trabalho é uma forma
de reconhecer o imensurável
trabalho de quem dedicou
boa parte de sua vida ao

trabalho. A todos os (as) aposentados (as), prestamos uma
homenagem por tudo o que
fizeram em prol de uma sociedade mais justa e fraterna.
A importância destes companheiros (as) se traduz no trabalho atu-

ante e permanente do Departamento dos Aposentados,
defendendo seus interesses,
oferecendo informações e
orientações jurídica, e promovendo eventos e ações
voltados a cada um deles.

CAPÍTULO III

Bom
Lembrar

Art. 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados
recebidos pelas entidades de atendimento.
Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão
sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos,
às seguintes penalidades, observado o devido processo legal:
I – as entidades governamentais:
a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição de programa;
II – as entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas;
d) interdição de unidade ou suspensão de programa;
e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público.

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 15/02/2014
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de
Oliveira – Mogi das Cruzes/SP
Saída: Sede do Sindicato as 07h00
REUNIÃO DOS APOSENTADOS
Data: 25/02/2014 – (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: a partir das 14h00
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