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  Eunice Cabral - Presidente

O ministro da Previdência, José
Pimentel, garantiu que os benefícios do
INSS pagos a partir de 25 de janeiro já
terão um reajuste acima da inflação. “O
reajuste será concedido a partir do dia
1º de janeiro e o seu pagamento será a
partir do dia 25 do mesmo mês”, confir-
mou o ministro.

Receberão primeiro os 18,7 milhões
de segurados com benefício de um salário-mínimo; neste caso, o
valor irá de R$465 para R$510, um aumento de 9,7%.

Para os 8,2 milhões que ganham mais de um mínimo, o pa-
gamento começará em 1º de fevereiro, e o aumento deverá ficar
entre 6 e 7%, segundo informações do ministro Alexandre Padilha,
da Secretaria de Relações Institucionais.

REAJUSTE DAS APOSENTADORIAS
COMEÇA A SER PAGO EM JANEIRO

AVANÇA NA CÂMARA PROJETO QUE
MUDA AS REGRAS DA APOSENTADORIA

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câma-
ra aprovou, por unanimida-
de, relatório favorável ao
projeto de lei que prevê o
fim do fator previdenciário
(mecanismo que retarda as
aposentadorias).

O embate agora segue
para o plenário da Câma-
ra. Os líderes do Governo
dizem que o assunto só
deve entrar em pauta de-
pois da votação dos proje-
tos do pré-sal.

Pressão faz comissão levar adiante o
fim do chamado “fator previdenciário”.

Fonte: Jornal Agora

Fonte: O Estado de São Paulo

Além disso, eles querem
uma alternativa para o fator
previdenciário, usando o
déficit da Previdência Soci-
al como argumento. Os (as)
aposentados (as) já avisa-
ram que não aceitam essa
substituição e ainda preten-
dem pressionar para que
todas as aposentadorias
sejam reajustadas com o
mesmo índice de correção
do salário mínimo.

“Mais um
 passo rumo
a novas
conquistas”

Mais uma vez a expec-
tativa de que a questão do
fator previdenciário chegue
a um ponto justo trás de vol-
ta a esperança para milhões
de trabalhadores (as) em
todo o país.

Sabemos que a luta será
grande, mas acreditamos que
alguma medida seja tomada
pelo bem estar de todos.

Outra questão importan-
te: o reajuste das aposentado-
rias que acontece em janeiro;
é hora de planejamento.

Afinal, todos nós sabe-
mos qual a realidade que os
(as) aposentados (as) vivem
com benefícios que nem sem-
pre são suficientes para ga-
rantir qualidade de vida.

A participação maciça
destes (as) companheiros (as)
nas mobilizações tem sido
muito importante para que o
governo tome medidas para
resolver a questão.

CONTINUAMOS JUNTOS
NESTA JORNADA!

Eunice Cabral - Presidente
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FINAL DO
BENEFÍCIOData: 15/12/09  (terça-feira)

Local: Sede do Sindicato 2o Andar
Horário a partir das 14h00.

 PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
(ÚLTIMA DO ANO)

Data: 04/12/09 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2a andar

Horário: 18h00 às 19h00

DOS ALIMENTOSDOS ALIMENTOSDOS ALIMENTOSDOS ALIMENTOSDOS ALIMENTOS

Data: 12/12/09  (SÁBADO)
Local: Sítio Escola - Mogi das Cruzes

Saída da Sede do Sindicato -  Horário: 07h00

De 08/12/2009 á 21/01//2010
SORTEIO: 22/01/2010(sexta-feira) na Sede do Sindicato

Horário : 19h00

INSCRIÇÕES PARA O CARNAVAL

Este foi o tema do semi-
nário do mês de novembro
que aconteceu no último
dia 14, no Sítio Escola
Itamar Barbosa de Olivei-
ra, em Mogi das Cruzes.

Nosso Vereador Cláu-
dio Prado foi o palestrante
e falou aos (as) compa-
nheiros (as) da necessidade de
integração entre trabalhadores
(as) e o poder público, e também
da real importância da participa-
ção de todos nesta questão.

“A cidade de São Paulo cres-
ceu desordenadamente e pre-
cisamos fazer alguma coisa ra-
pidamente. O plano diretor vai ajudar a
desenvolver áreas distantes e assim de-

ART. 14.  SE O IDOSO OU SEUS FAMILIARES NÃO POSSUIREM CONDIÇÕES
ECÔNOMICAS DE PROVER O SEU SUSTENTO, IMPÕE-SE AO PODER PÚBLICO
ESSE PROVIMENTO, NO ÂMBITO DA  ASSISTÊNCIA  SOCIAL.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO
LOCAL DE TRABALHO - OLT

O QUE É PLANO DIRETO QUE É PLANO DIRETO QUE É PLANO DIRETO QUE É PLANO DIRETO QUE É PLANO DIRETOR?OR?OR?OR?OR?
safogar outras que estão
sobrecarregadas”, afirmou.

Ainda segundo Cláudio
Prado, “se levarmos as in-
dústrias para os bairros,
vamos melhor tudo: qua-
lidade de vida, melhora

no transporte público, e
assim desenvolver pó-
los auto-sustentáveis
na cidade”.

Após a palestra os
(as) participantes pude-
ram fazer perguntas e
apresentar sugestões
ao nosso Vereador.

Nosso departamento
esteve presente em mais este evento do
nosso Sindicato.

PRÓXIMO SEMINÁRIO
(CONFRATERNIZAÇÃO DA CATEGORIA)


