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As indenizações podem chegar a R$ 27.900
referente ao pagamento de ação judicial contra a
Previdência.

O processo ganho pode ter sido de revisão ou de con-
cessão de algum benefício previdenciário que foi nega-
do pelo INSS, mas reconhecido na Justiça Federal.

Os tipos mais comuns de revisão no valor do benefí-
cio são o da URV (Unidade Real de Valor) e o da ORTN
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional).

A revisão na Justiça também vale para pensões por
morte, aposentadoria por invalidez, benefício assistên-
cia, benefício rural, auxílio-doença e auxílio-acidente.

Também é possível contestar, na Justiça Federal,
o pedido de qualquer benefício previdenciário nega-
do administrativamente pelo INSS. Se o juiz entender
que o segurado tem razão e que o INSS errou ao
negar o pedido, o benefício é concedido por meio de
sentença judicial.

Nos dois tipos de ação, de revisão ou de concessão,
o segurado tem direito aos atrasados depois que a ação
é julgada e não há mais chance de recurso para o INSS.

O limite de pagamento dos atrasados na Justiça
Federal é de 60 salários mínimos hoje, esse limite
é de R$ 27.900.

O pagamento dos atrasados foi autorizado pelo
ministro Cesar Asfor Rocha, presidente do CJF

(Conselho da Justi-
ça Federal) e do STJ
(Superior Tribunal de
Justiça) e estará dis-
ponível a partir do
dia 13 de abril.

JUSTIÇA PAGA
ATRASADOS PARA

38 MIL APOSENTADOS

Eunice Cabral
Presidente

O mês de março foi
marcado por diversas
comemorações do Dia
Internacional da Mulher.
E o departamento de
aposentados marcou
presença ativa mostran-
do que a experiência dos
anos contribui e muito
nestes momentos de cri-
se econômica. A luta por
respeito e dignidade tem
sido constante nesta fai-
xa da sociedade que tan-
to contribuiu e continua
contribuindo para o cres-
cimento do país. Apo-
sentadoria digna, paga-
mento do que é devido
por Lei, revisão de benefí-
cio, são questões que con-
tinuam sendo um grande
desafio. É por isso que
nossa luta continuará sen-
do incansável!

Fonte: Jornal
Agora São Paulo
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 Data: 03/04/09 (sexta-feira)
 Local: Sede do Sindicato

2ºandar  - Horário das 18 às 19h

SEMINÁRIO

Data: 28/04/09  (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2o Andar

 Horário a partir das 14h.

 PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

REUNIÃO DE OLT (ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO)

SUA PRESENÇA

FAZ  A

DIFERENÇA!

Data: 25/04/09 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar
Barbosa de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Horário 7h - Saída da sede do Sindicato

COMPAREÇA!

NÃO
PERCA!

APOSENTADAS MARCAM PRESENÇA NO
SEMINÁRIO EM HOMENAGEM AS MULHERES

1º de maio - Toda força pelo trabalho decente
A Força Sindical não fará o sorteio de apartamentos na festa deste ano do Dia do

Trabalhador. No dia 1º de maio, em vez de imóveis, serão sorteados 20 Celtas 0km.
A festa, como todos os anos, será realizada na Praça Campo de Bagatelle, Zona Norte, com shows

de diversos artistas além da presença do padre Marcelo Rossi.

No dia 21 de março aconteceu o Semi-
nário em comemoração ao Dia Internacio-
nal da Mulher no  Sítio Escola Itamar Barbo-
sa de Oliveira, em Mogi das Cruzes/SP.

O evento reuniu centenas de trabalhado-
res (as), sindicalistas e parlamentares, que
tiveram a oportunidade de assistir a pales-
tra “A Mulher e a Crise Econômica”, minis-
trada pela Eunice Lea de Moraes, sociólo-
ga e Coordenadora de Projetos da Secre-
taria Especial de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República.

Logo após, os (as) trabalhadores (as)

interagiram com perguntas aos (as) convidados
(as) e em seguida as mulheres presentes rece-
bem flores pelo Dia Internacional da Mulher.

TÍTULO II - Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I -  Do Direito à Vida

Art. 8o O envelhecimento é um direito
personalíssimo e a sua proteção um direito social,

nos termos desta Lei e da legislação vigente.

1º de maio - Toda força pelo trabalho decente

RETIRE O SEU CUPOM PARA O SORTEIO NO SINDICATO.


