Ano 16 • nº 158 • Dezembro/2008

EUNICE CABRAL - PRESIDENTE

INSS pagará mais de R$550
milhões em atrasados de 2008
O Ministério da
Previdência Social terá de pedir ao
do Planejamento,
entre 100 e 150
milhões a mais
para quitar, ainda
neste ano, os
atrasados de revisão e concessão
de benefícios que
estão na Justiça.
O valor previsto no orçamento deste ano para essas despesas foi de R$
5, 167 bilhões.
A Previdência dispõe
de cerca de R$ 400 milhões para pagar os atrasados até o final de dezembro, mas já planeja
que irá gastar de 500 a
550 milhões (o que representa cerca de três
vezes a média mensal
de gastos com pagamento de atrasados, de
R$ 176, 8 milhões).
Nessa conta, são considerados os precatórios
(pagamentos acima de R$
24.900) e as RPVs (Requisições de Pequeno Valor).

NA JUSTIÇA
Para abrir uma ação
contra o INSS, o segurado deve ir à Justiça

AONDE IR:
Juizado
Especial
Federal
Funciona assim: o segurado entra na Justiça para
pedir a concessão ou a revisão (um reajuste no valor) e
os atrasados – as diferenças
não pagas em um prazo de
até cinco anos. São estes
valores que a Previdência
pagará até o final deste mês.
Os segurados que tem
auxílio-doença acidentário
precisa ir à Justiça Estadual para entrar com a ação.
Outros casos são discutidos na Federal.
Entra na Justiça quem
não consegue um benefício
do INSS ou quem quer uma
revisão por conta de um
erro da Previdência no cálculo do benefício.

É possível entrar
com ação com ou sem
advogado. Mas os atrasados têm valor máximo de 60 salários mínimos (R$ 24.900)
Endereço do juizado
na capital: Av. Paulista,
1.345(região central
próximo ao metrô
Trianon- MASP).
VARA
PREVIDENCIÁRIA
O segurado pode entrar com ação em uma
vara previdenciária,
com advogado.
Não é preciso abrir
mão dos atrasados.

REFLEXÃO DE NATAL

Editorial

O nosso Deus é maravilhoso e coloca diante de nós
um novo ano.
Ele renova as nossas esperanças e nos dá a
capacidade de recomeçarmos; de plantarmos novas
sementes; de continuarmos de onde paramos
e de uma maneira ainda melhor, com mais
experiência, com mais vontade de acertar.

É TEMPO
DE REFLETIR

Boas Festas

CONFRATERNIZAÇÃO ENCERRA ANO DA CATEGORIA

Eunice Cabral
Presidente

Sorteio para o Carnaval na Colônia de Férias (Praia Grande)
Será dia 09/01/09 - Sexta-feira na Sede do Sindicato 2º And. às 19h.

FIQUE
DE OLHO

O final de um ano
sempre nos leva a momentos de reflexão.
É hora de fazer um
balanço do que passou
analisar e projetar para
o próximo, novas metas
e objetivos.
Com o avanço da idade, nossa carga de experiências se depara
com o cansaço, o que
muitas vezes se confunde com desânimo.
Estas sensações
quase sempre nos fazem olhar somente para
nosso interior e assim
deixamos de ver o que
acontece a nossa volta.
A correria do dia-adia tem feito de milhões
de pessoas, seres solitários e individualistas.
Aí chega o final de
ano que de uma maneira inexplicável transforma estes sentimentos e
aproxima pessoas, desperta sonhos e reascende a fé!
Que possamos levar
para 2009 estes sentimentos e torná-lo mais
humano e justo.
BOAS FESTAS

Nossos(as) aposentados(as) estiveram presentes no último Seminário de
Confraternização (13/12), um sábado
cheio de descontração; a final do Campeonato Masculino e Feminino que contagiou o campo. A recreação com muitas brincadeiras para as crianças com a
turma da Aldeia do Futuro. Também prestigiaram o evento o vereador Cláudio Prado (PDT/SP) e vários sindicalistas. Finalizando Com Shows de MPB com a Banda Four Time, Hip Hop CL Salmista e Os Mensageiros do Forró.

Próxima Reunião dos Aposentados
Data: 27/01/09 - terça-feira As 14h na Sede do Sindicato - 2º Andar

CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

Até um salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

DATA DO
PAGAMENTO

22/12
23/12
26/12
29/12
30/12
02/01
05/01
06/01
07/01
08/01

Acima de um salário mínimo

FINAL DO
BENEFÍCIO

DATA DO
PAGAMENTO

1e6
2e7
3e8
4e9
5e0

02/01
05/01
06/01
07/01
08/01

“ATIVA” é uma publicação de responsabilidade do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco. Presidente - Eunice Cabral - Repórter Fotográfico: Mário B. Silva
Jornalista: Miriam Modesto MTB 51582SP Ass. de Comunicação: Amélia Cibele S. Eloy - QS Graph - Tel: (11) 3326-4565 - www.qsgraph.com.br - Impressão: Gráfica do Sindicato

