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Recadastramento de aposentados
e pensionistas começa em março
A partir do dia 1º de março, começa o recadastramento dos aposentados e
pensionistas do governo
federal. O procedimento,
que é anual e obrigatório por lei, será feito por
meio do comparecimento
às agências de três bancos públicos – Banco do
Brasil, Caixa Econômica
Federal e Bando de Brasília (BRB) e tem como objetivo atualizar
as informações e assim, manter a regularidade do pagamento dos benefícios.
A regularização constante dos dados,
como endereços, contato e telefone de
cada aposentado é importante, pois se
a pessoa não está mais na ativa, perde o
vínculo cotidiano com a administração
pública e isso pode gerar problemas na

hora do pagamento.
Os (as) beneficiários (as) que
precisarem atualizar seus dados receberão o aviso pelo
Correios e deverão comparecer em qualquer dia do
mês de aniversário. Como o
prazo terá início em março,
os aniversariantes de janeiro e fevereiro terão que se
apresentar apenas em 2014.
E atenção aos prazos! Os (as)
companheiros (as) que não se recadastrarem
terão o pagamento do benefício suspenso. Por
isso, quem não puder comparecer no período
determinado, deverá fazê-lo em no máximo
30 dias, após uma segunda notificação.
Em caso de motivos de saúde, os (as) beneficiários (as) devem ligar para o 0800 978
2328 e agendar uma visita técnica e fazer a
atualização em sua própria residência.

Editorial
Temos acompanhado de perto o posicionamento da Presidente
Dilma que não negocia e não toma uma postura a favor dos (as)
aposentados (as).
Estamos presenciando um verdadeiro “achatamento” do que deveria ser “benefício”, e se nada for feito em poucos anos todos irão
acabar recebendo valores cada vez mais inferiores igualando todos,
independente da contribuição, no valor do salário mínimo.
Isto é indigno e desrespeitoso! Nossa colaboração para com o país
não pode ser desonrada!
Condições dignas e um olhar de respeito.
Os (as) aposentados(as) do Brasil merecem!
Eunice Cabral - Presidente

Departamento dos aposentados
encerra 2012 em grande estilo
O dia 18 de dezembro foi de muita festa e animação no
Departamento dos Aposentados do nosso Sindicato: na
ocasião os (as) companheiros (as) da Ativa reuniram-se
em uma grande comemoração de encerramento das
atividades de 2012.
Os (as) companheiros (as) puderam se esbaldar com
guloseimas e muita música, além de revelarem seus
“amigos secretos” em uma brincadeira pra lá de
divertida.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

DATA: 15/02/13 – SEXTA-FEIRA
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2º ANDAR
HORÁRIO: DAS 18h00 AS 19h00

Até 01 salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

PRÓXIMO SEMINÁRIO
DATA: 23/02/2013– (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA BARBOSA DE OLIVEIRA – MOGI DAS CRUZES – SP
HORÁRIO: SAÍDA AS 07 h00 DA SEDE DO SINDICATO.

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
DATA: 26/02/2013– (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR - AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

Bom
Lembrar

x

Data do
Pagamento

25/01
28/01
29/01
30/01
31/01
01/02
04/02
05/02
06/02
07/02

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Acima de 01 salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

1e6
2e7
3e8
4e9
5e0

Art. 4. § 1o É dever
de todos prevenir a
ameaça ou violação
aos direitos do idoso.
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