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INSS descumpre decisão do Supremo Tribunal
Federal e prejudica aposentados e pensionistas
Milhares de aposentados
são prejudicados diariamente pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), segundo a Abreprev (Associação dos Beneﬁciários da Previdência Social).
De acordo com o INSS, nenhum deles teria direito a revisão pela previdência, mas,
segundo a justiça, preenchem todas as características necessárias e o INSS é
obrigado efetuar a revisão.
Entenda o caso
Em 1998 e em 2004, as emendas
20/1998 e 41/2003 aumentaram
o valor máximo dos benefícios pagos pelo INSS. Quem já tinha se
aposentado com o teto anterior,
no entanto, não teve o benefício
recalculado e foi prejudicado.
O STF (Supremo Tribunal Federal)
entendeu que, quando houver
elevações do teto além da inﬂação, como as ocorridas em 1998
e 2004, essa diferença que o aposentado ou pensionista deixou

Até Quando?

de receber deve ser usada para rever o beneﬁcio e o Ministério da
Previdência teria cumprir a decisão tomada pelo STF.
O INSS então divulgou que faria
a revisão e disponibilizou um canal de consulta em seu site, assim
o aposentado ou pensionista poderia e pode consultar se possui
o direito, em caso positivo, a tela
retorna instruções para ele
aguardar a revisão.
Tudo funcionaria bem, só que muitos dos aposentados e pensionistas que possuem o direito, ao
consultar o canal de consulta, são
Não dá pra esconder o sentimento de indignação, revolta e
ao mesmo tempo de decepção.
Quanto descaso com os (as) que
tanto ﬁzeram e contribuíram para o crescimento deste país. Cada aposentado (a) foi responsável por tantos avanços, e agora,
mais uma vez somos testemunhas do descaso e da falta de responsabilidade!
Direitos que são “burlados” e
agora a revisão dos benefícios

informados pelo INSS que
não estão na lista de revisão.
Depois disso, a grande maioria desiste do processo. O
que eles não sabem, é que
essa é uma revisão já decidida no STF, garantindo ao
aposentado e pensionista
que ele tem direito.
Mesmo após a negativa do
INSS, centenas de casos
foram ganhos garantindo
assim a revisão do teto aos
aposentados e pensionistas.
“A estimativa é que mais de 200
mil aposentados e pensionistas
que possuem o direito estejam
fora da lista, mas apenas uma
pequena parte procura a justiça”.
Quem tem direito ao reajuste?
Aposentados e pensionistas que
começaram a receber o benefício
entre 5 de abril de 1991 e 1º de
janeiro de 2004 e foram limitados
pelo teto da Previdência (valor
máximo pago pela Previdência
Social).
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de quem têm direito e mesmo
assim precisam entrar na justiça porque falam que não têm!
É um absurdo tamanha falta
de respeito e tremendo descumprimento da lei.
Mais uma vez venho aqui reaﬁrmar nosso compromisso e luta para que alcancemos vitória
nesta e em tantas outras lutas
que virão.
Eunice Cabral
Presidente

“A ÚNICA COISA QUE NÃO DEIXAMOS
DE FAZER NA VIDA É NOS COMUNICAR”
O publicitário e jornalista, Mário Lopes, esteve, no dia
17 de maio, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira,
realizando importante seminário que orientou nossas
(os) Companheiras (os) da melhor idade sobre a
importância da Comunicação no trabalho e na vida.
“A única coisa que não deixamos de fazer na vida é
nos comunicar”, ﬁnalizou Mário Lopes.

ANIMAÇÃO E DIVERSÃO MARCAM EXCURSÃO
PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DOS APOSENTADOS
Entre os dias 23 e 25 maio, o Departamento dos
Aposentados do Sindicato das Costureiras de São
Paulo e Osasco, promoveu uma animada excursão
para Colônia de Férias do Sindicato, na Praia Grande.
Jogos, karaokê e o tradicional Bingo garantiram a
animação e a diversão das (os) nossas (os)
companheiras (os) da melhor idade.

É SEMPRE BOM LEMBRAR:
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.
CAPÍTULO VII DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - Art. 29.

Reunião de Saúde e
Segurança no Trabalho
Data: 13/06/2014
(Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
2º andar – auditório
Horário: das 18h00 as
19h00.

Próximo Seminário
Data: 14/06/2014
(Sábado)
Local: Sítio Escola
Itamar Barbosa de
Oliveira
Horário: Saída as
07h00 da sede do
Sindicato

Reunião dos
Aposentados
Data: 24/06/2014
Terça-feira)
Local:
Sede do Sindicato
Horário:
a partir das 14h00

Festa Junina
Data: 27/06/2014
Sexta-feira)
Local:
Sede do Sindicato
Subsolo
Horário:
a partir das 18h30
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