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GOVERNO USA OS APOSENTADOS PARA
JUSTIFICAR O RETORNO DA CPMF
vel por 21% do total, seguido
Como se não bastasse a
NINGUÉM
AGUENTA
MAIS
IMPOSTOS!
por INSS e IR, com 18% e
enorme e pesada carga
17%, respectivamente.
tributária, o governo resolveu
A verdade é que a arrecadação
ressuscitar a CPMF (Contribuida Previdência possui sete
ção Provisória sobre
fontes de renda e não se
Movimentação Financeira), sob
restringe à contribuição de
o falso argumento de que a
empregados e trabalhadores.
arrecadação será destinada a
Essas sete fontes de
cobrir o deficit da Previdência
arrecadação constituem o
Social.
Orçamento da Seguridade
É fácil transferir, a culpa do
Social, determinado na
rombo orçamentário para os
constituinte de 1988, são
aposentados. O brasileiro é
suficientes para pagar a todos
um dos povos mais penalizae manter dinheiro em caixa!
dos com impostos no mundo. Segundo o IBPT
No entanto, o governo, tendo que cobrir um
(Instituto Brasileiro de Planejamento e
rombo bilionário devido à má administração,
Tributação), o brasileiro gasta uma média de
astutamente, usa os aposentados para justificar a
150 dias por ano trabalhando só para pagar
criação de um novo imposto. Para forçar a opinião
impostos. Em 2013, os tributos comprometeram
pública, distorce e manipula os dados, desvincucerca de 41% da renda do trabalhador. Entre os
lando as receitas da Previdência, fazendo com
impostos que mais pesaram sobre os
que se mostre deficitária, sendo que de fato não é.
contribuintes, o campeão foi o ICMS, responsá-

CPMF
NÃO!

O PAÍS NAUFRAGA, MAS É O APOSENTADO QUE SE AFOGA

Eunice Cabral - Presidente

O veto da presidente Dilma Rousseff às mudanças que atualizavam valores da aposentadoria
acabou confirmado por muitos deputados que estão mais preocupados com o dinheiro que vão
receber em emendas do que com o sofrimento do trabalhador que se aposenta. Temos poucos
representantes dos trabalhadores no poder! Não acredito que a Previdência seja responsável
pelo desequilíbrio orçamentário do país.
A culpa não é dos aposentados que contribuíram 30 anos ou mais!
Dos bolsos da Previdência para os desfalques, o mau uso do dinheiro, retirado para
financiar sabe-se lá o quê, sem que volte com a devida correção.
Esse dinheiro que foi para o ralo simplesmente não voltou. Tal e qual vão se fazendo aos
poucos com o dinheiro do FGTS, do FAT e agora querem fazer com o dinheiro dos depósitos
judiciais e por aí vai. Vai e não volta. E lá na frente não há de quem cobrar, então, o que se faz?
Cobra-se do trabalhador que se aposenta e recebe muito menos do que deveria receber,
simplesmente porque sumiram com o seu dinheiro. E ninguém paga, ninguém é condenado,
preso, tem bens tomados, nada. É o aposentado quem paga.

SEMINÁRIO CHAMA À REFLEXÃO E DECISÃO

“O conhecimento é o caminho para a nossa liberdade”. Foi
assim que o palestrante Mário Lopes começou a sua palestra
“A mudança está em nossas mãos” em nosso último
seminário, no dia 19 de setembro, em Mogi das Cruzes.
Usando o texto de Platão “Alegoria da Caverna”, Mário
conduziu os participantes a uma viagem pelo mundo das
ideias e estimulou a discussão sobre mudanças, medos,
hábitos e companheirismo, tanto nas esferas política, como
sindical e social.

Nossos (as) aposentados (as) participaram ativamente
aplaudindo a exposição da palestra.
Eunice Cabral, presidente do nosso sindicato lembrou também
do desafio de construir o sítio escola. “Muitos não acreditaram
que pudéssemos construir este Sítio-Escola, que era
bobagem. Mas eu sempre acreditei na importância do estudo,
do conhecimento para construir uma categoria forte e
combativa. O resultado está aqui. Valeu a pena”.

É SEMPRE BOM LEMBRAR:

Reunião dos
Aposentados
Data: 27/10/2015 – (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: a partir das 14h00

CAPÍTULO IX - DA HABITAÇÃO
Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar,
ou, ainda, em instituição pública ou privada.
§ 1º A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência
será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar,
abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

SINDICATO AMPLIA ATENDIMENTO E OFERECE
MAIS COMODIDADE A VOCÊ TRABALHADOR( A )
Buscando oferecer o que há de melhor em estética visual a Projeto
Saúde Ocular - ÓTICA traz a você trabalhador(a) lançamentos de
óculos com armações modernas e lentes de qualidade.
Traga sua receita (convênio, rede pública ou particular)
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PROMOÇÃO
POR TEMPO
INDETERMINADO

de óculos por apenas

R$ 59,90

Atendimento de 2ª a 6ª das 09h00 as 18h30

NA SEDE DO
SINDICATO - TÉRREO

Preferencialmente com hora marcada
Filiado a

( 3329-6369
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