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CUIDADO: GOLPE DO CARTÃO CLONADO
O diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das
Relações de Consumo – IBEDEC, Dr. José Geraldo
Tardin, alerta, para os cuidados que o consumidor deve ter
para evitar que seu cartão seja clonado:
• Ao realizar uma compra em cartão de crédito procure
não perder de vista o seu cartão, acompanhe o funcionário até a máquina de sua administradora onde será feita a
operação;
• Ao fazer qualquer operação no caixa eletrônico, observe se há alguma pessoa em sua proximidade e peça para
que se afaste;
• Não aceite ajuda de desconhecidos, somente de funcionários devidamente identiﬁcados com o crachá do banco;
• Em caso de retenção do cartão no caixa automático nunca
digite novamente sua senha, aperte as teclas anula ou
cancela e comunique–se imediatamente com o banco;
• Se alguém lhe telefonar dizendo-se funcionário do banco e
pedir-lhe para dizer ou digitar sua senha, não o faça em
hipótese alguma;
• Ao digitar a senha mantenha o corpo próximo à máquina
para evitar que outros possam vê-lo ou descobri-lo pelo
movimento dos dedos no teclado;
• Fique atento, nunca aceite ou solicite ajuda de estranhos;
• Nunca abandone o caixa eletrônico com seu cartão
retido no terminal;

ATENÇÃO REDOBRADA:
“O fornecedor de serviços (BANCO)
responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por
defeitos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuﬁcientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
Art.14, do Código de Defesa do
Consumidor.
Fonte: Ministério Público do Rio Grande do Sul

DIA NACIONAL DO IDOSO: REFLEXÃO NECESSÁRIA

Eunice Cabral
Presidente

CUIDAR DO IDOSO É RESPEITAR O NOSSO PRÓPRIO FUTURO
A cada ano cresce a expectativa de vida dos brasileiros. Esta conquista é
um reﬂexo das melhorias nas condições físicas e mentais, bem como de
uma maior participação das pessoas idosas na sociedade.
Dentro do movimento sindical é cada vez maior o debate sobre a situação
dos idosos no país, seus direitos e diﬁculdades, buscando alternativas
criativas e corajosas para construir coletivamente o respeito devido aos
precursores das nossas lutas e conquistas. O dia do Idoso é comemorado
no Brasil em 1° de outubro para celebrar a criação do Estatuto do Idoso.
Neste mês, quero parabenizar a cada pessoa que trás marcas em seu rosto,
lembranças e a experiência que ensina. Sem esquecer as lutas incansáveis e
exemplos que fortalecem nossa busca por uma sociedade justa e igualitária.
Parabéns companheiras (os)

VEJA QUANDO SERÁ A SEGUNDA PARCELA DO 13º DO INSS
Os aposentados, os pensionistas e os segurados que
recebem um auxílio do INSS (Instituto Nacional do Seguro
Social) terão na conta, a partir do dia 24 de novembro, a
segunda parcela do 13º.
Essa parte do abono de Natal é um pouco menor do que a
primeira, pois tem o desconto do Imposto de Renda.
No pagamento feito de agosto a setembro, o INSS depositou exatamente a metade do valor dos benefícios dos
segurados. O segurado pode ter uma idéia de quanto vai
receber, de acordo com o valor mais próximo de seu
benefício previdenciário.
O desconto do Imposto de Renda será feito para benefícios a partir de R$ 1.787,78. Valores menores que
isso são isentos.
Os aposentados e pensionistas que têm 65 anos ou mais têm mais chances de escapar do descon
to do imposto.
Eles têm direito de pagar menos imposto sobre o benefício e, por isso, neste ano, só quem ganha a partir de
R$ 3.575,54 terá o desconto no abono. O auxílio não tem IR.

É SEMPRE BOM LEMBRAR:
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento
de saúde que lhe for reputado mais favorável. Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: I – pelo curador, quando o idoso for interditado
II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil
III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar
IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato
ao Ministério Público.

Próximo Seminário
Data: 08/11/2014 – (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira
Horário: Saída as 07h00
da sede do Sindicato

Reunião de Saúde e
Segurança no Trabalho

Reunião dos
Aposentados

Data: 14/11/2014 – (Sexta-feira)

Data: 25/11/2014
(Terça-feira)

Local: Sede do Sindicato
2º andar – auditório

Local: Sede do Sindicato

Horário: das 18h00 as 19h00

Horário: a partir das 14h00
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