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APOSENTADOS TERÃO
AUMENTO MAIOR EM 2014
No início do próximo ano, os
aposentados e pensionistas
do INSS (Instituto Nacional do
Seguro Social) que recebem
acima do salário mínimo terão
um reajuste com aumento real,
acima da inflação. Esta é a programação do governo, segundo o ministro da Previdência
Social, Garibaldi Alves Filho.
O aumento com ganho real para
os cerca de nove milhões de
aposentados que ganham acima
do piso é a principal reivindicação das entidades. No último dia
24/01, centenas de aposentados
fizeram um protesto pelo aumento maior na Praça da Sé, região
central da capital. Neste ano, o
aumento dos aposentados foi de

6,2%, igual à inflação do INPC (Índice
Nacional de Preços
ao Consumidor).
“A situação econômica não permitiu
um aumento melhorar neste ano,
mas o governo
está trabalhando
e a economia está
crescendo como o
esperado. Para o
próximo ano, acre- Companheiras do nosso departamento presentes na manifestação
dito que isto (o au5,76%. Para o salário mínimo, o
mento real)
possa ser uma realidade”, disse governo deu um reajuste de 2,97
pontos percentuais acima da ino ministro.
A previsão de inflação para flação neste ano.
DIÁRIO DE SÃO PAULO 2013, por enquanto, é de
01/02/2013

Editorial

SERÁ QUE DESTA VEZ VAI?
Mais uma vez vemos uma luz no fim do túnel. O governo já sinaliza a possibilidade de ampliar o aumento das aposentadorias com ganho real para 2014.
Mas como já estamos bem “experientes” com “promessas” não podemos
deixar de lutar.
Tanto isso é verdade que o ministério da previdência só divulgou esta
possibilidade de reajuste, depois da mobilização que aconteceu em janeiro, em São Paulo, onde milhares de aposentados protestaram em frente
à catedral da Sé.
Infelizmente só conseguimos ser ouvidos se nos mobilizamos.
Por isso a importância de permanecermos firmes na luta sempre focados
na ampliação de nossas conquistas.
Temos certeza que através da mobilização e da conscientização poderemos
conseguir conquistar o que nos é de direito: aposentadorias e benefícios
dignos; afinal fizemos muito por este país!

Eunice Cabral - Presidente

SEMINÁRIO DISCUTE POLÍTICAS
PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE
O Sítio Escola Itamar dos Santos
Barbosa recebeu, para o primeiro
seminário do ano, o companheiro
Claudio Prado, que falou sobre
políticas públicas. O tema abordado
é importante, justamente após as
eleições municipais realizadas no
final do ano passado. “É preciso que
saibamos o que são políticas públicas e as responsabilidades de quem
as faz”, disse Claudio Prado.
As políticas públicas são definidas
como uma série de ações interligadas, desencadeadas por uma autoridade política, voltadas para o bem
estar da população, como saúde,
segurança, educação, transporte e
meio ambiente.
Para o sucesso dessas ações, é
importante que o gestor, além de
“querer fazer”, também “saiba
fazer”, caso contrário inviabiliza as

ações. – é importante também que o
responsável “saiba fazer”, caso contrário inviabiliza as ações. “Se uma
determinada ação é mal direcionada,
o investimento feito vai para o ralo e
quem sofre é a população”, explica.
A presidente Eunice chama a atenção

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
DATA: 01/03/13 – SEXTA-FEIRA
TEMA: ACIDENTE DE TRABALHO – (FINKLER-SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – SESMT)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2º ANDAR
HORÁRIO: DAS 18h00 AS 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO

AÇÃO CIDADANIA
DATA: 24/03/13 – DOMINGO
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – TÉRREO
HORÁRIO: DAS 09h00 AS 14h00
PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
DATA: 26/03/2013– (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR - AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.
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ESTATUTO DO IDOSO
CAPÍTULO VIII da Assistência Social
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Acima de 01 salário mínimo

Art. 33. A assistência social aos idosos será prestada, de forma
articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso,
no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes.
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DATA: 16/03/2013– (SÁBADO)
TEMA: DIA INTERNACIONAL DA MULHER
LOCAL: SÍTIO ESCOLA BARBOSA DE OLIVEIRA – MOGI DAS CRUZES – SP
HORÁRIO: SAÍDA AS 07 h00 DA SEDE DO SINDICATO.

Bom
Lembrar

para a necessidade para o envolvimento da comunidade no cumprimento
dessas ações pelo poder público.
“Sabendo como o processo funciona,
temos conhecimento para fiscalizar
e discutir o que é melhor para nós
mesmos”, finalizou.
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