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Presidente Eunice Cabral

EDITORIAL

ORÇAMENTO 2012 PREVÊ
AUMENTO REAL A APOSENTADOS
A diretora do nosso
Sindicato, Valéria C. Silva e
o Deputado Paulinho,
reunidos em Brasília com
o Presidente do Senado
José Sarney discutiram a
questão dos aposentados.

AUMENTO REAL DOS
BENEFÍCIOS – UM DIREITO
DOS (AS) APOSENTADOS (AS)
A situação do sistema
previdenciário vem se arrastando por anos sempre com
o prejuízo caindo no colo dos
(as) aposentados (as).
Quem recebe aposentadoria
acima de um salário mínimo sai
mais prejudicado com índices
de reajuste sempre menores.
A decisão de incluir no orçamento de 2012 a possibilidade de um aumento real
para esta faixa de aposentadoria vai melhorar e muito a situação.
A proposta deverá ser analisada pela presidente Dilma e
sua equipe.
Agora resta a classe trabalhadora e toda classe beneficiada pela previdência reivindicar junto ao governo para
que o reajuste saia.
Eunice Cabral
Presidente

Acordo entre deputados e senadores
contempla possibilidade de reajuste
com percentual a
ser definido
O orçamento do governo federal para 2012 deve prever um
aumento real para os aposentados que ganham mais de um
salário mínimo. Acordo fechado entre parlamentares e integrantes da comissão do Congresso que analisa o projeto
orçamentário estabeleceu que
o relatório sobre a proposta vai
conter uma emenda pela concessão do reajuste acima da inflação, mas o
índice terá de
ser negociado
com a presidente Dilma
Rousseff e
sua equipe
econômica.
Os aposentados reivindicam
reajuste total de 11,7%, que leva
em conta a inflação do ano mais
80% do PIB (Produto Interno
Bruto) de 2010. Esse reajuste
poderá custar de R$ 8 bilhões
a R$ 11 bilhões, segundo a Comissão de Orçamento do Congresso. Cerca de 9,1 milhões
de aposentados ganham acima
do salário mínimo. O restante
recebe o piso previdenciário,
que tem o mesmo valor do salário mínimo e em 2012 deverá
ter aumento de 13% a 14%.

O deputado Paulo Pereira da
Silva, o Paulinho (PDT-SP),
considerou um avanço o relator
do orçamento, deputado
Arlindo Chinaglia (PT-SP), ter
aceitado a emenda que trata
do aumento. Segundo ele, o
texto deve dizer que fica assegurado para 2012 “ganho real
para reajuste dos aposentados
e pensionistas a ser definido
em reunião conjunta do governo, centrais e entidades representativas dos
aposentados”.
O relatório
pode ser votado hoje na comissão.
Paulinho admite que a
emenda não
garante reajuste, já que Dilma
é contra o aumento. A proposta ainda tem de passar pelo
plenário da Câmara. “Precisamos pressionar para o governo saber que tem de negociar”, disse. Para Warley
Martins, presidente da Copab
(Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas),
o acordo foi um avanço.
“Com a brecha no relatório,
pelo menos temos algo a negociar”, afirmou.

CLÁUSULAS DE NEGOCIAÇÃO É O
TEMA DE PALESTRA NO SÍTIO ESCOLA
Cláusulas de negociação é
tema de palestra no sítio escola.
O Sindicato das Costureiras de
São Paulo e Osasco promoveu na
manhã do dia 19 de novembro, no
Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, Mogi das Cruzes, o seminário “Negociação de Cláusulas de
Trabalho relativas à Igualdade de
Gênero e raça”, ministrado por Vera Gebrim, pesquisadora do DIEESE.
O tema abordado teve como objetivo apresentar ao (as) companheiros (as) um panorama sobre o universo das negociações.
Como sempre, os (as) companheiros (as) da

Ativa marcaram presença colaborando com ideias, pois foram eles
que, historicamente, nas lutas e
mobilizações obtiveram várias
conquistas que hoje consolidam a
força do nosso sindicato.
A presidente Eunice Cabral encerrou o seminário salientando a
importância destes encontros entre os companheiros (as) da categoria. “Esta hora
extra do conhecimento é muito importante e a presença dos nossos (as) companheiros (as) aposentados (as) só vem acrescentar ainda mais,
pois unidos, a experiência e o aprendizado, podem ser usados na nossa luta,”, declarou.

EST
ATUT
O DO IDOSO
ESTA
TUTO
CAPÍTULO VII- DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do
Regime Geral da Previdência Social observarão, na sua
concessão, critérios de cálculo que preservem o valor
real dos salários sobre os quais incidiram contribuição,
nos termos da legislação vigente.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
DATA:02/12/2011 – (SEXTA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR – AUDITÓRIO
HORÁRIO: DAS 18H00 AS 19H00

INSCRIÇÕES CARNAVAL - COLÔNIA DE FÉRIAS
De: 05 / 12 / 2011 à 16 / 12 / 2011 e Retorno da inscrição do dia 05/01 à 19/01/2012
Na secretaria da sede e sub-sede do sindicato.
De 2ª a 6ª feira das 09h00 as 18h30.
O sócio terá que ocupar 80% das vagas do apartamento.

PRÓXIMO SEMINÁRIO (CONFRATERNIZAÇÃO)
DATA: 10/ 12/ 2011 – (SÁBADO)
LOCAL: SÍTIO ESCOLA ITAMAR BARBOSA DE OLIVEIRA – MOGI DAS CRUZES/SP
SAÍDA: AS 07H00 DA MANHÃ - LOCAL: SEDE DO SINDICATO

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
DATA: 13/12/2011– (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.
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