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INSS PRORROGA PRAZO PARA
RENOVAR SENHA DE
VIDA DOS SEGURADOS
Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão renovar sua senha/fé de vida até 31 de dezembro deste ano.
Antes, a data-limite era 28 de fevereiro, mas a Previdência prorrogou o prazo para permitir que os
4,7 milhões de beneﬁciários que
ainda não atualizaram seus dados procurem o seu banco.
A renovação de senha/fé de vida
é realizada para dar mais segurança ao cidadão e ao Estado
brasileiro, evitando pagamento
de benefícios indevidos e fraudes. Segundo o governo, dos 4,7

milhões de beneﬁciários (15%
do total dos 31,2 milhões de
benefícios ativos da Previdência
Social) que não haviam realizado
a renovação até 14 de janeiro,
97% são segurados que recebem por meio de conta corrente
e devem, obrigatoriamente,
fazer a renovação.

Para realizar o procedimento, o
beneﬁciário deve ir diretamente
ao banco em que recebe o dinheiro. Aqueles que recebem por meio de cartão magnético e ainda
não realizaram a renovação também têm até 31 de dezembro. É
preciso ter em mãos documento
de identiﬁcação com foto e de fé
pública (como carteira de identidade, CNH ou carteira de trabalho). Se o beneﬁciário não puder
ir ao banco, o procedimento poderá ser realizado por procurador
devidamente cadastrado no INSS
ou representante legal.
Fonte: O Globo

MAIS UMA VEZ O POVO VAI PAGAR A CONTA!

O governo anunciou um corte no
Orçamento deste ano para aumentar a “poupança” e fechar as
contas no azul.
Nossa briga por um reajuste acima
da inﬂação com aumento real para
os aposentados e pensionistas do

INSS é antiga.
E este ano, quem ganha acima do
salário mínimo deve ﬁcar sem o aumento real mais uma vez.
Nossa central, Força Sindical tem
pressionado junto com nosso Deputado Paulo Pereira da Silva, o
Paulinho da Força, a Câmara dos
deputados e o Senado em defesa
do reajuste acima da inﬂação e o
ﬁm do fator previdenciário que reduz e muito as aposentadorias.
Este ano promete ser marcado por
muitas mobilizações e precisamos
pressionar ainda mais para que

nossos direitos sejam respeitados e alcancemos o mínimo de
dignidade.
Por isso convocamos todos (a) a
participar da grande mobilização
que irá acontecer no dia 09 de
abril em São Paulo e em todo o
Brasil.
Aﬁnal a cidadania é para trabalhadores (as) na ativa e aposentados (as), e não podemos permitir o descaso com nossas causas. Merecemos respeito!
Eunice Cabral
Presidente

IDOSOS COM MAIS DE 60 ANOS PODEM
VIAJAR SEM PAGAR NADA EM SP
Idosos com mais de 60 anos podem
viajar para qualquer cidade do Estado sem pagar nada. Na quarta-feira,
22/01 o governador Geraldo
Alckmin assinou decreto que regulamenta a Lei 15.179/2013 que estabelece a gratuidade para idosos nos
ônibus intermunicipais rodoviários
de São Paulo. Dois assentos ﬁcarão à
disposição dos passageiros idosos
nos ônibus que operam as linhas de
todo o Estado.
As empresas devem reservar os as-

sentos em locais de fácil acesso para
o embarque e o desembarque. “A única exigência é que a pessoa peça a reserva 24 horas antes e que ela chegue meia hora antes do embarque.
Não precisa ter carteirinha, não precisa ter nada, só mostrar a identidade para provar que tem mais de 60
anos”, explicou Alckmin
O benefício começou a valer no último dia 24 de Janeiro - Dia Nacional
dos Aposentados.
FONTE: Governo do Estado de São Paulo

ESTATUTO DO IDOSO
BOM
LEMBRAR

O Estatuto do Idoso já completou dez anos e
é uma grande conquista para quem tem mais
de 60 anos. O problema é que muitos idosos
ainda desconhecem vários direitos e benefícios. Quem conhece bem, acha que esses direitos podem melhorar.
Por lei, o idoso que tem renda mensal inferior
a dois salários mínimos tem direito a viajar

Reunião de Saúde e
Segurança no Trabalho
Data: 07/03/2014
(Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
2º andar – auditório
Horário: das 18h00 as
19h00.

sem pagar transporte rodoviário, ferroviário
ou aquaviário interestadual. As empresas
têm que reservar duas vagas gratuitas. Caso
os assentos já tenham sido ocupados, o idoso terá direito a desconto de 50%.
Decreto Estadual Nº 60.085, de
22.01.2014: Regulamenta a Lei n°
15.179, de 23.10. 2013

Próximo Seminário
Data: 15/03/2014
(Sábado)
Local: Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira
Horário: Saída as 07h00
da sede do Sindicato

Reunião dos
Aposentados
Data: 25/03/2014
Terça-feira)
Local:
Sede do Sindicato
Horário:
a partir das 14h00

CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO
Até 1 salário mínimo

Acima de 1 salário mínimo
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