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APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
COMEÇAM A RECEBER
ATRASADOS A PARTIR
DE FEVEREIRO

M

ais de 21 mil ações de revisão de pensões e aposentadorias foram liberadas
pelo Conselho da Justiça Federal. O pagamento começará a ser feito para os segurados
de São Paulo e Mato Grosso do Sul a partir do dia
10 de fevereiro, mais de 5 mil aposentados e pensionistas receberão só nesses estados.
O dinheiro será liberado pela Caixa Econômica Federal que irá
enviar pelos correios o
aviso informando data
e hora para o segurado comparecer a uma
agência bancária.
Aquele que não puder ir no dia marcado deverá agendar por telefone através do número informado na correspondência. Para receber o aposentado deverá levar RG e comprovante do beneficio pago pela Previdência Social.
Os pagamentos atrasados possuem o limite
de 60 salários mínimos (R$ 22.800), caso o valor
ultrapasse o segurado terá que receber por meio
de precatório ou declarar que abre mão dessa diferença para conseguir receber antes.
Fonte: Diário deSão Paulo

Editorial

O dia 24 é um dia muito especial para todos nós, pois é
uma data em que temos a
possibilidade de homenagear nossos aposentados que
tanto colaboraram para o
crescimento da categoria e
continuam na ativa ajudando
com toda sabedoria e experiência ainda hoje.
Gostaríamos de deixar aqui
registrado todo nosso agradecimento e dizer que nos orgulhamos de todo esforço dos
nossos companheiros aposentados (as) que fazem à diferença em nossos Seminários
e estão sempre presentes em
todas as lutas que nosso Sindicato realiza. Parabéns a
todos os aposentados (as)
por esse dia tão especial e
por todo trabalho realizado
pela nossa categoria.
Eunice Cabral - Presidente

DIA DO APOSENTADO

O dia 24 de janeiro é lembrado como o Dia do Aposentado e para comemorar essa data o Sindicato Nacional dos
Aposentados da Força inaugurou em Americana o Centro
de Convivência para Idosos, e a nossa Presidente Eunice
Cabral esteve no evento para prestigiar a abertura do Centro. Isso mostra a preocupação de toda categoria e de vários
sindicalistas e o respeito que possuem com os mais velhos, atitudes que comprovam que não só o crescimento do
País é importante, mas muito mais do que isso o capital
humano deve estar em primeiro lugar, pois só valorizando
esse bem precioso conseguiremos atingir um futuro feliz
e digno a todos independente de sua faixa etária.

ESTATUTO
DO IDOSO

APOSENTADOS QUE GANHAM ATÉ UM SALÁRIO
COMEÇAM A RECEBER A PARTIR DO DIA 25

FIQUE DE OLHO

A partir do dia 25 o INSS começa a pagar aposentados
e pensionistas que recebem até um salário-mínimo (R$ 380).
Por causa do feriado, os aposentados que estiverem em São
Paulo podem fazer o saque nos caixas eletrônicos. No primeiro dia irão receber os segurados com beneficio final 1, no dia
28 aqueles que tem final 2 e assim por diante.
Essa é a segunda vez que a Previdência adianta o pagamento dos segurados com números de benefícios de 1 a
5 para os últimos 5 dias úteis do mês anterior. Já para os
segurados que têm benefícios com final de seis a zero e
para os que recebem mais de um salário-mínimo não houve
mudança nas datas de pagamento.
Aniversariantes
de janeiro
Dia 10 de fevereiro das
09:00 às 14:00 no subsolo
da sede do Sindicato
Reunião de OLT
(Organização no Local de Trabalho)
Dia 8 de fevereiro às 18:00 no 2º andar
da sede do Sindicato

Próximo Seminário
Dia 16 de fevereiro no Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira
Mogi das Cruzes/SP

Próxima Reunião
A próxima reunião do Ativa será dia 26 de
fevereiro às 14:00 na sede do Sindicato

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.
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