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Aposentado que ganha de 3 a 5
mínimos vai pagar menos IPTU
Haddad pode conceder isenção
de 30% a 50% do tributo para
essa faixa de inativos. Hoje,
quem ganha até r$ 2.034 não
paga o imposto
Pressionada por críticas pela decisão de corrigir os valores dos
imóveis da capital e aumentar
o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em até 45%, a
gestão do prefeito Fernando
Haddad (PT) admitiu ampliar a
faixa de isenção do tributo para
os aposentados.
A administração negocia com
os vereadores a possibilidade
de isentar parcialmente quem
tem aposentadoria superior a
três salários mínimos, ou seja,
R$ 2.034. E diminuir o percentual máximo de correção para
30% no caso de imóveis comerciais e 20% para os residenciais.

Pelas regras atuais, está isento do IPTU quem ganha
aposentadoria de até três
salários mínimos. O benefício vale para um imóvel do
aposentado. O secretário
municipal de Finanças, Marcos Cruz, disse que haverá
isenção escalonada para
aposentadoria de até cinco
salários mínimos (R$ 3.390).
Segundo ele, haverá uma

faixa que vai garantir isenção de
50% do IPTU para quem ganha entre três e quatro salários mínimos
(R$ 2.712). Os aposentados que
recebem benefícios entre quatro
e cinco mínimos ﬁcarão isentos de
30% do tributo. O valor do mínimo
é de R$ 678. O secretário disse que
as novas faixas atendem a maioria
dos aposentados.
Fonte: Diário de S. Paulo
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NOS ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS PARA
MAIORES DE 60 ANOS É SANCIONADA
Lei que garante dois assentos
nos ônibus intermunicipais para
maiores de 60 anos é sancionada
Em no máximo 90 dias, todas
as pessoas com mais de 60
anos vão poder viajar de graça
dentro do estado de São Paulo.
O governador Geraldo Alckmin
(PSDB) sancionou, na quarta
23/10, a lei que garante dois
assentos em todas as linhas de
ônibus intermunicipais para os
idosos. A regulamentação da
legislação precisa ser feita até
24 de janeiro do ano que vem.
Quando isso ocorrer, todas as
empresas que operam destinos

Eunice Cabral - Presidente

entre cidades do estado vão ser
obrigadas a fazer a reserva, desde
que o pedido seja feito com até 24
horas de antecedência do horário
de embarque, dos dois assentos.
Caso as duas vagas gratuitas já
estejam preenchidas, os idosos
podem fazer a solicitação para o
próximo horário. Todas as linhas,
inclusive as extras disponibilizadas
pelas empresas, precisam, obrigatoriamente, ter os dois bancos sem
custos para as pessoas maiores de
60 anos.
Esta medida vai beneficiar muitos
(as) companheiros (as)!
Uma ação mais do que merecida!

Momentos memoráveis
marcam festa do Dia da Criança

Milhares de pessoas, no dia 20
de outubro, participaram da
grande festa do Dia da Criança
promovido pelo Sindicato das
Costureiras de São Paulo. O
evento ocorreu na Associação
Atlética São Paulo palco de
mais uma festa memorável
que contou com a participação
maciça das companheiras da
melhor idade.

Diversas atrações artísticas
animaram o evento, entre elas:
Aldeia do Futuro, Chiquititas e
Parada Disney; além dos shows do grupo Mais Pagode, a
dupla sertaneja Luiz Fernando
e Gustavo, e Latitude 10, levando o público ao delírio. Muita
brincadeira, diversão e delícias
como: algodão-doce, pipoca,
cachorro quente, ﬁzeram a ale-

gria de todos. As crianças foram
presenteadas, além do sorteio
de inúmeros prêmios, bicicletas,
notebook, celulares entre outros;
além do prêmio especial, a TV de
LED de 32 polegadas.
“Proporcionar momentos como
este, de alegria e diversão entre
a categoria e o nosso Sindicato
é muito gratiﬁcante”, ﬁnalizou a
presidente Eunice Cabral.
CALENDÁRIO PARA
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

INSCRIÇÕES ANO NOVO
Data: de 07/10 a 07/11/2013
Local: Secretaria da Sede do Sindicato
Não esqueça! O sorteio será no dia 08/11 as 19h00
(somente o próprio sócio presente poderá participar do sorteio)

Até 01 salário mínimo

PRÓXIMO SEMINÁRIO
Data: 09/ 11/ 2013- (Sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira – Mogi das Cruzes/SP
Horário: Saída as 07h00 da Sede do Sindicato

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO
Data: 22/11/2013 – (Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00.

AÇÃO CIDADANIA
Data: 24/11/2013 – (domingo)
Local: Sede do Sindicato
Horário: das 09h00 as 14h00
Obs.: Senha para as especialidades serão entregues até 12h00
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ESTATUTO DO IDOSO
TÍTULO II- DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Art. 4. § 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos
direitos do idoso.
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