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TRIBUNAL SUSPENDE FATOR DE
APOSENTADORIA PROPORCIONAL
Decisão do Tribunal no sul
do Brasil beneﬁciou uma segurada que se aposentou em
2003 e aumentará em 37% sua
renda mensal.
O TRF 4(Tribunal Regional
Federal da 4ª Região), que
atende os Estados do Sul,
garantiu que uma segurada
que se aposentou de maneira proporcional em 2003 se
livrasse do desconto do fator
previdenciário, que diminuiu
o valor de seu benefício. Sem
o redutor sua aposentadoria
ﬁcará 36,6% maior.

Ao solicitar sua aposentadoria a segurada estava obedecendo às exigências da
chamada regra de transição.
Essas regras são exigências
adicionais de idade e tempo
de contribuição para quem
pedia a aposentadoria a partir de dezembro de 1998.
De acordo com as regras, as
mulheres precisam ter, no
mínimo, 48 anos de idade
e os homens 53, além de
ter que pagar um pedágio,
que é um tempo extra de
contribuição.

Relação Sindicato e Comunidade é
tema do seminário no Sítio Escola

No sábado, dia 18, o Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira recebeu
o assessor no Programa de
Formação Sindical, Edison Luiz da
Silva, que falou sobre o Sindicato
e a Comunidade Social.
O objetivo foi mostrar a importância
das atividades do Sindicato
para a comunidade. “Temos
aqui um exemplo de quanto um
Sindicato pode atuar atendendo
outras necessidades dos (as)
companheiros (as) da categoria”,

disse Edison.
Esse processo cria um vínculo
com os (as) trabalhadores
(as). Prova disso, temos na
centenas de aposentados
(as) que mesmo com o
encerramento das atividades
continuam a comparecer às
reuniões e a participar das
reivindicações do Sindicato.
“Ocorre um relacionamento forte
de integração entre a categoria”,
disse Edison.

Esta decisão judicial abre precedente para que outros juízes em
todos os estados também tomem
a decisão de suspender o fator.
Fonte: Jornal Agora

Editorial

DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS
COMEMORA OS 84 ANOS
DA COMPANHEIRA PEROLINA

Agosto mês de
comemoração
No último dia 09 a nossa grande
matriarca do Departamento dos
Aposentados, Perolina Matos
Mônaco, completou 84 anos.
Várias companheiras atuantes do
Departamento foram a sua casa
confraternizar essa data importante.
Dona Perolina, mulher guerreira, mãe, avó, participou de
grandes momentos e lutas do
nosso Sindicato, uma delas foi
à caminhada a Brasília pelo aumento do salário mínino.
Mantendo o departamento sempre ativo, liderando passeios entre outros, a marca registrada de
Dona”Peró”como carinhosamente é
chamada, sempre foi a participação.
Parabéns por sua dedicação e
carinho à nossa entidade e aos
nossos companheiros.

“Companheiras de tantas lutas e jornadas

que nem mesmo o tempo separa!”

Saúde, Paz e Prosperidade.
Feliz Aniversário!
CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

Próximo Seminário

Até 01 salário mínimo

DATA: 15/09/2012 – (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA – MOGI DAS CRUZES / SP
SAÍDA: 07H00 DA SEDE DO SINDICATO

Reunião de Saúde e Sgurança no Trabalho
DATA: 21/09/2012 – (SEXTA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: DAS 18H00 ÀS 19H00

Próxima Reunião dos Aposentados
DATA: 25/09/2012 – (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

Art. 14. Se o idoso ou seus familiares
não possuirem condições ecônomicas
de prover o seu sustento, impõe-se ao
poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
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