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Sem recadaStramento, maiS de 8 mil
apoSentadoS e penSioniStaS
terão pagamento SuSpenSo
Brasília – Cerca de 8,3 mil servidores aposentados e beneficiários de pensão do governo
federal terão seus pagamentos
suspensos a partir deste mês.
De acordo com o Ministério do
Planejamento, o pagamento foi
suspenso porque eles deixaram
de comparecer à rede bancária
entre março e junho para fazer o
recadastramento anual. Segundo
o ministério, houve reiterados
avisos para que os aposentados
e pensionistas fizessem o recadastramento nesse período.
Para evitar o problema, bastaria
ao beneficiário comparecer a
uma das 6 mil agências de bancos conveniados (Banco do Brasil,
Caixa e BRB) no mês em que faz
aniversário”, lembrou o ministério.

Editorial

Em nota divulgada no dia
18/09, o ministério destaca
que “todos [beneficiários] são
avisados três vezes sobre a
obrigatoriedade do comparecimento: a primeira, uma carta de
sensibilização no início do processo; depois, no mês anterior ao
aniversário, a convocação para
fazer a atualização no prazo de
30 dias; e, ao final desse período,
quem não comparece ainda tem
outra chance e recebe a terceira
notificação para se recadastrar
nos 30 dias seguintes”.
Foram emitidos 235.190 avisos
individuais para recadastramento entre março e junho.
Destes, 8.330 beneficiários
deixaram de comparecer à
rede bancária. A suspensão

dos pagamentos equivale a cerca
de R$ 30,4 milhões mensais ou R$
395,2 milhões por ano. Para ter o
pagamento restabelecido e o nome
incluído na folha seguinte, ou em
uma folha suplementar, basta ao
beneficiário fazer o recadastramento no órgão ou entidade de
recursos humanos que concedeu
o benefício.
Agência Brasil

redutor daS apoSentadoriaS
continua achatando os benefícios

Eunice Cabral - Presidente

O governo continua fazendo
de tudo pra empurrar a questão do fato previdenciário pra
frente.
Enquanto nada se resolve os
benefícios continuam a ser
achatados diminuindo ainda
mais os ganhos das aposentadorias.
O Governo já deveria ter concluído estudos sobre a questão e também sobre o aumento real para aposentados
que ganham acima do salário
mínimo.
Graças ao trabalho incansável
das centrais sindicais que estão

fechando o cerco e pressionando, parece que uma luz começa
a aparecer no fim do túnel.
Representantes do Governo
alegam que a presidente Dilma
Rousseff deu sinal verde para a
extinção do Fator Previdenciário e autorizou a finalização de
estudos para que isso ocorra.
Para tentar acelerar uma posição do governo, uma nova mobilização esta sendo preparada
para outubro.
É hora de apertarmos o cerco
e unirmos forças para que esta
questão seja definitivamente
resolvida!

PREVidênCiA SoCiAL E
APoSEntAdoRiA:nA LutA PELo
fim do fAtoR PREVidEnCiáRio

Muitos são os trabalhadores que têm
dúvidas na hora de se aposentar. Pensando nisso, nosso Sindicato organizou,
no mês de setembro (14/09 – sábado),
em nosso sítio escola Itamar Barbosa
de Oliveira, em Mogi das Cruzes, um
importante Seminário sobre Previdência Social e Aposentadoria.
A palestra foi ministrada pelo Membro
Titular do Conselho Nacional de Previdência Social, Antonio Cortez Morais,
que explicou os tipos de aposentadoria
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existentes, falou dos direitos e benefícios dos nossos companheiros (as) da
melhor idade e destacou as questões
referentes ao fator previdenciário e o
quanto ele pode ser prejudicial ao
aposentado. Para finalizar, Cortez
esclareceu as dúvidas sobre a questão do tempo de serviço e idade que
o (a) trabalhador (a) tem que comprovar para se aposentar. “Temos
que ficar atento com isso para não
tomarmos prejuízo”.

inSCRiÇÕES Ano noVo
data: de 07/10 a 07/11/2013
Local: Secretaria da Sede do Sindicato
não esqueça! o sorteio será no dia 08/11 as 19h00
(somente o próprio sócio presente poderá participar do sorteio)

REunião dE oRGAniZAÇão no LoCAL dE tRABALho
data: 18/10/2013 – (Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar – auditório
horário: das 18h00 as 19h00.

PRóximA REunião doS APoSEntAdoS
data: 29/10/2013 – (Terça-feira)
Local: Sede do Sindicato -2º andar – auditório
horário: a partir das 14h00
PRóximo SEmináRio
data: 09/ 11/ 2013- (Sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira – Mogi das Cruzes/SP
horário: Saída as 07h00 da Sede do Sindicato

Bom
Lembrar

EStAtUtO dO idOSO
tÍtuLo ii- doS diREitoS fundAmEntAiS

CAPÍtuLo i do diREito À VidA
Art. 8.º O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.
Art. 9.º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde,
mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento
saudável e em condições de dignidade.
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É com imenso pesar que comunicamos o
falecimento da companheira Perolina Matos Monaco, ocorrido no último dia 05 de
setembro.
“Dona Perolina” como era carinhosamente chamada partiu aos 85 anos.
Foi uma sindicalista e diretora atuante
desta entidade. Presente nas mobilizações,
sempre batalhou pelos aposentados.

Deixa um grande vazio
e uma imensa saudade.
PEROLINA MATOS MONACO
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