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  Eunice Cabral - Presidente

Redução da Jornada de
Trabalho e Salário Mínimo

Estes foram os destaques do nosso último seminário que
aconteceu no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi
das Cruzes.

A palestra foi ministrada por nossa Presidente Eunice Cabral
que falou da importância da Redução e também fez um comparati-
vo dos valores do salário mínimo e os pisos de nossa categoria.

Centenas de trabalhadores (as) estiveram presentes e nosso
departamento também marcou presença

GOVERNO FECHA ACORDO
COM CENTRAIS PARA REAJUSTE

DE APOSENTADORIAS
Em 2010, benefícios acima de R$ 465
podem ter reajuste de mais de 6%.

O acordo ainda precisa ser aprovado
pelo Congresso Nacional.

O governo fechou acordo com as prin-
cipais centrais sindicais para uma política
de reajuste das aposentadorias com valor
superior a um salário mínimo (R$ 465) em 2010 e 2011. O novo
cálculo ainda terá que passar pelo Congresso Nacional.

Pelo acordo, os benefícios acima do salário mínimo serão rea-
justados a partir do ano que vem considerando o INPC (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor), mais 50% do PIB de dois
anos anteriores. Ou seja, em janeiro de 2010, se a proposta for
aprovada ainda neste ano no Congresso, os aposentados que ga-
nham mais de R$ 465 podem receber um reajuste de mais de 6%.

Vitória dos(as)
aposentados(as)!
O apoio das Centrais

para a questão do rea-
juste dos aposentados
foi fator determinante
para que a medida fos-
se aprovada.

Com a possibil ida-
de de ter seus bene-
fícios mais próximos
da realidade, com re-
ajustes que podem ser
de até 6% em 2010 e
2011 todos (as) os (as)
aposentados (as) te-
rão uma melhora sig-
n i f i ca t i va  em seus
rendimentos.

Agora a questão foi
encaminhada para o
Congresso Nacional e
precisamos continuar
pressionando os políti-
cos que ainda não apói-
am a questão.

Eunice Cabral
Presidente
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Até um salário mínimo
FINAL DO
BENEFÍCIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

24/09
25/09
28/09
29/09
30/09
01/10
02/10
05/10
06/10
07/10

Acima de um salário mínimo

DATA DO
PAGAMENTO

DATA DO
PAGAMENTO

01/10

02/10

05/10

06/10

07/10  5 e 0

1 e 6

 2 e 7

3 e 8

4 e 9

FINAL DO
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Data: 27/10/09  (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato 2o Andar

 Horário a partir das 14h.

 PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

FESTA DAS CRIANÇAS

De 19/10/2009 á 18/11/2009 na Secretaria do Sindicato com
a Sandra. De segunda  à sexta-feira das 09h00 às 18:30

SORTEIO: 19/11/2009

Data: 09/10/09 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2° andar

Horário: 18h00 às 19h00

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO (OLT)

ART.18.As instituições de saú-
de devem atender aos critérios
mínimos para o atendimento as
necessidades do idoso, promo-

vendo o treinamento e a capacitação dos pro-
fissionais, assim como orientação a cuidado-
res familiares e grupos de auto-ajuda.

DO DIREITO À SAÚDEDO DIREITO À SAÚDEDO DIREITO À SAÚDEDO DIREITO À SAÚDEDO DIREITO À SAÚDE

Quem recebe uma pensão, seja por morte do
cônjuge ou de filho, pode acumular esse benefício
com aposentadoria (por idade, por tempo de con-
tribuição e por invalidez), pensão por morte de ou-
tro filho, auxílio-doença, auxílio-acidente e salário-
maternidade (pago às pensionistas após o parto
ou em caso de adoção de uma criança).

Mas é preciso ficar atento às regras. O depen-
dente não pode receber duas pensões derivadas
de dois maridos ou duas esposas.

Nesse caso, ele deverá escolher o benefício
maior. Porém, o mesmo dependente pode rece-
ber a pensão do cônjuge com as outras por morte
de filho, desde que comprove a dependência eco-
nômica. Ele também pode receber pensão de mais
de um filho.

BENEFÍCIOS QUE PODEM SERÁBENEFÍCIOS QUE PODEM SERÁBENEFÍCIOS QUE PODEM SERÁBENEFÍCIOS QUE PODEM SERÁBENEFÍCIOS QUE PODEM SERÁ
ACUMULADOS COM PENSÃO POR MORTEACUMULADOS COM PENSÃO POR MORTEACUMULADOS COM PENSÃO POR MORTEACUMULADOS COM PENSÃO POR MORTEACUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE:::::

Data: 18/10/09  (domingo)
Local: Assoc. Atlética São Paulo

Praça Bento de Camargo, 162 - Próximo a estação
Armênia do Metrô - Horário das 09h00 às 16h00.

INSCRIÇÕES PARA O ANO NOVO

NOTA DE FALECIMENTO

Deixa saudades a querida com-
panheira Cristina Januário Souza
que partiu no último dia 20 de se-
tembro. Fica no ssa homenagem
e gratidão pela participação sem-
pre ativa desta grande mulher.

Ex-mulher ou ex-marido também pode ter direito a
pensão, se for comprovada a dependência econômi-
ca. Se houver um marido ou mulher atual, o benefício
deverá ser dividido mesmo que seja de apenas um
salário mínimo.

O benefício pago ao filho dependente de segu-
rado morto é cancelado quando este, completa 21
anos, exceto quando o dependente é inválido ou não
emancipado. Neto também pode receber o benefí-
cio desde que o avô tenha a sua guarda judicial.

QUEM TEM DIREITO

Para receber a pensão por morte, não é exigido
tempo mínimo de contribuição. Porém, é preciso que
o segurado esteja em dia com o INSS


