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Editorial

Aposentadoria
Esse é o sonho de muitas pessoas, principalmente daquelas que começaram a trabalhar logo cedo e se sentem
cansadas com a rotina. No entanto, para outros, isso pode
ser sinônimo de desvalorização salarial, fator responsável
por muitos idosos continuarem em plena atividade.
Todos os anos, por conta do reajuste salarial diferenciado para as aposentadorias, quem recebe acima do índice
do INSS têm um índice menor do que aqueles que recebem o salário mínimo. Até 2016, os segurados que recebem o piso serão 70% do total de beneficiados.
É a inflação do ano passado mais a soma do Produto
Interno Bruto (PIB). Isso fez com que o reajuste tivesse o
índice de 14,13%, que começou a ser pago aos aposentados a partir do dia 26/01, num valor de aproximadamente
R$ 622,00. Essa política, acordada junto ao Congresso Nacional e o Governo Federal vão valer até 2015.
Sabemos que o caminho a percorrer é árduo, mas juntos
vamos prosseguir nesta jornada.
Eunice Cabral - Presidente

APOSENTADOS TÊM PERDAS DE 70,7%
Segundo estudo, índice de perdas do aposentado foi de 70,7%, de 2000 até 2011
Poucas pessoas sabem, mas no último dia 24 de janeiro foi o Dia do
Aposentado.
O que faltou foram motivos para
comemorar, já que com o passar dos
anos o aposentado brasileiro que ganha acima do salário mínimo vem acumulando mais perdas do que ganhos.
Somente em 2012, o reajuste da aposentadoria foi de 6,08%, enquanto o
aumento do mínimo foi de 14%.
“Com este cenário atual, a minha preocupação é que chegue o dia em que todos os aposentados passem a ganhar somente o salário
mínimo”, afirma nossa presidente Eunice Cabral.
Para agravar ainda mais a situação, um estudo realizado constata que do ano 2000 para cá, o
índice de perdas do aposentado brasileiro foi de exatamente 70,7%. Para ser ter uma idéia da gravidade dessa situação, quem ganhava três salários mínimos, por exemplo, hoje ganha apenas um.

JUSTIÇA LIVRA APOSENTADO
DE DEVOLVER DINHEIRO AO INSS
Decisão do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região (TRF4), do
Sul do País, garantiu mais uma vitória a segurados do INSS que
buscam a desaposentação: o direito de trocar uma aposentadoria
por outra — mais vantajosa para
aquele que voltou à ativa — sem ter
que devolver os valores já recebidos foi assegurado pelos
magistrados da 5ª Turma do TRF4. A sentença é a primeira
com este entendimento na Corte.
Segundo o relator da decisão, desembargador federal Rogerio
Favreto, a atual posição de grande parte dos tribunais no País — que
obrigam os segurados a devolver a aposentadoria paga enquanto
trabalhavam em troca da nova — não encontra sustentação prática.
Aposentados não têm condições financeiras de fazer tal devolução,
o que ocasiona a desistência de obter a vitória na Justiça.

Companheira Duzinda,
Existem pessoas
que passam
e deixam marcas...
Você foi uma delas!
Sua garra, determinação e
participação ficarão
para sempre marcados
em nossa lembrança.
SAUDADES...
DUZINDA DE JESUS VILARES
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FONTE: O Dia online – 27/01/2012

Próximo Seminário
DATA: 11/02/2012 –(SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA ITAMAR
BARBOSA DE OLIVEIRA – MOGI
DAS CRUZES / SP
SAÍDA: 07H00 DA SEDE DO SINDICATO

Reunião de Organização no
Local de Trabalho (OLT)
DATA: 24/02/2012 – (SEXTA-FEIRA)
LOCA: SEDE DO SINDICATO – AUDITÓRIO 2ºANDAR
HORÁRIO: DAS 18H00AS 19H00

Próxima Reunião dos Aposentados
DATA: 28/02/2012– (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.
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ESTATUTO DO IDOSO
Cap. 05 - Art. 23. A participação dos idosos
em atividades culturais e de lazer será proporcionada
mediante descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por
cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais,
esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial
aos respectivos locais.
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