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Presidente Eunice Cabral

EDITORIAL

Quando falamos de “direitos”
muitas vezes deixamos de encarar o verdadeiro sentido da
palavra.
Direito a vida, a cidadania, saúde, segurança, entre outros,
são assegurados por lei, mas
quase nunca são cumpridos.
Quando o assunto é aposentadoria ou pensão aí a coisa se
complica ainda mais!
Direito a benefícios dignos é
um dever do estado.
A cada ano vemos que muito
se fala eam melhorias e dignidade
para
os(as)
aposentados(as), mas poucas
ações resultam em soluções.
Segundo pesquisas, é cada vez
maior o número de pessoas que
alcançam idade acima de 75
anos e este fato tem que ser analisado e revisto pelo governo.
A Previdência Social precisa
passar por uma profunda mudança, afinal dentro de 30 anos
seremos mais de 45% da população com mais de 67 anos.
Não podemos nos conformar!

VAMOS
PERMANECER
FIRMES NA LUTA!
Eunice Cabral
Presidente

CONFIRA QUEM
QUEM TEM
TEM
CONFIRA
DIREITO A
À REVISÃO
REVISÃO
DIREITO

A

posentados e pensionistas que começaram a
receber o benefício entre 5 de abril de 1991 e 1º de
janeiro de 2004 terão seus benefícios revisados. Segundo o
Ministério da Previdência, o aumento médio entre esses segurados, que não tiveram a diferença do reajuste do teto em dezembro de 1998 e janeiro de
2004 incorporada ao benefício,
chega a R$ 240. A notícia de que
milhares de benefícios da Previdência Social receberão reajuste dos atrasados deixou muitas
pessoas interessadas em saber
se poderão ou não receber a correção. A consulta está disponível
no site da Previdência Social http://www.mpas.gov.br/.
A partir de setembro, os contribuintes do INSS irão receber
metade do13º, além do reajus-

te. Para saber se seu benefício está incluído nos 117.135
basta consultar o documento
Memória de Cálculo do seu
benefício no site da previdência. É preciso que seja preenchido o número do seu benefício, data de nascimento,
nome completo, CPF e código de segurança visualizado
na página. Também é necessária uma senha para
acessar os dados.
Em caso de dúvida, ligue para
a Previdência Social, telefone 135. O INSS reconheceu
601.553 benefícios limitados
ao teto entre abril de 1991 e
janeiro de 2004, dos quais
193.276 estão cessados há
mais de cinco anos, 277.116
não há diferenças a serem
pagas e em 131.161 há um
passivo a ser pago.

AÇÃO CIDADANIA

APOSENTADOS(AS) ATIVOS(AS)
EM MAIS UM SEMINÁRIO

Seminário realizado em 16
de julho, no Sítio
Escola Itamar Barbosa de Oliveira,
em Mogi das Cruzes. Nosso departamento ativo e
participante nas lutas da categoria!

Ação Cidadania, na Sede do Sindicato, em 24
de julho, domingo. Atendimento com qualidade
e muita diversão. Departamento dos Aposentados sempre presente!

EST
ATUT
O DO IDOSO
ESTA
TUTO
CAPÍTULO IV - Do Direito à Saúde
Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é
assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão
de saúde proporcionar as condições adequadas para
a sua permanência em tempo integral, segundo o
critério médico.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO
Tema: Reforma Trabalhista Sindical – Edison Luiz da Silva
Data: 12/08/2011 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2ºandar - Auditório
Horário: Das 18h00 às 19h00

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 20/08/2011 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Saída: Às 07h00
Local: Sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENT
ADOS
APOSENTADOS
Data: 30/08/2011 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2ºandar - Auditório
Horário: A partir das 14h00
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