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Editorial

FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO PODERÁ 
SER DEFINIDO AINDA NESTE ANO 

Eunice Cabral - Presidente

A ministra do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, Miriam 
Belchior, acredita que o fim 
do fator previdenciário e a 
troca de aposentadoria dos 
segurados que continuam 
trabalhando poderão voltar a 
ser negociados no Congresso 
até o final do ano. 
Em São Paulo, onde participou 
de uma reunião no Secovi-SP 
(sindicato da habitação), a mi-
nistra disse que o governo está 
“dialogando” sobre os temas. 
O fim do fator previdenciário, 
índice que reduz o benefício 
de quem se aposenta com me-
nos idade, é um dos 1.700 vetos 
que o Congresso está definindo 

chegou a ser aprovada em uma 
comissão do Senado, mas agora 
vai tramitar com outros projetos 
que alteram as regras da Previ-
dência Social. 
“Essas questões estão no Congres-
so”, disse a ministra, afirmando 
acreditar que elas estarão “na 
pauta no decorrer do próximo 
semestre”. A ministra descartou, 
porém, um reajuste maior do que 
a inflação aos benefícios acima do 
salário mínimo. Segundo Miriam, 
a lei já garante a esses benefícios a 
reposição da inflação, pela qual “a 
maior parte dos trabalhadores têm 
que lutar”. “Acho que já é uma van-
tagem que os aposentados têm.” 

O fator previdenciário, é uma das 
piores coisas criadas contra os (as) 
trabalhadores (as) e as centrais 
vêm lutando há anos para acabar 
com esse fator que traz tanto 
prejuízo aos que se aposentam.
No caso da mulher, ao aplicar-se 
o Fator Previdenciário, as perdas 
chegam até 55% do salário de 
aposentada. No caso dos homens, 
em geral, as perdas chagam a 
40%. Ou seja, o Fator além de 
reduzir o valor real das aposenta-
dorias do INSS, é discriminatório 
com as mulheres.
No regime geral de previdência 
social as mulheres podem se apo-
sentar por tempo de contribuição 
(no mínimo 30 anos), ou também 
podem se aposentar por idade, 
aos 60 anos, desde que tenha um 

como vai votar. 
Já a desaposentação, como é 
chamada a troca de benefício 
do aposentado que trabalha, 

mínimo 15 anos de contribui-
ção. É em consequência desse 
sistema que as mulheres – ao 
se aposentarem por tempo de 
contribuição (com 30 anos de 
contribuição) – mesmo estando 
bem próximas dos 60 anos de 
idade, receberão menos em 
comparação com aquelas que 
se aposentarem por idade (com 
apenas 15 anos de contribuição). 
Mesmo que tenham contribuído 
sobre o mesmo valor.
É por esta e por outras razões 
que o “Fator Previdenciário” 
tem que cair!
Não podemos mais permitir que 
um benefício que já é tão vergo-
nhoso seja ainda mais achatado!

NOSSA LUTA CONTINUA!

Fonte: Agora
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REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

PRÓXIMO SEMINÁRIO

Data: 23/08/2013 – (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato -2º andar – auditório
Horário: a partir das 18h00 às 19h00

Data: 17/ 08/ 2013- (Sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira  
Mogi das Cruzes/SP
Horário: Saída as 07h00 da Sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

Data: 27/08/2013 – (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato -2º andar – auditório
Horário: a partir das 14h00

A mudança brusca de temperatura afeta os mais idosos, 
porque o organismo fica sobrecarregado para se adequar 
ao ambiente, o que potencializa doenças cardíacas e crises 
respiratórias.
Por isso, devemos ter um cuidado especial neste inverno. Além 
de problemas respiratórios, o sangue fica mais espesso por 
causa da alteração de pressão arterial e isto facilita a ocor-
rência de problemas cardiovasculares, como o infarto. Alguns 
cuidados devem ser tomados:
Manter uma alimentação adequada e sem intervalos muito 
prolongados, proteção com agasalhos, evitando exposição 
prolongada ao frio, evitar aglomerações em ambientes 
fechados. - CUIDE-SE!

CUIDADOS NESTE INVERNO

Comunicação e Mobilizações Sociais 
foram os temas debatidos no im-
portante Seminário realizado pelo 
nosso Sindicato, no último dia 20 de 
julho (sábado), em nosso Sítio Escola, 
Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi 
das Cruzes-SP. Problemas nas áreas de 
saúde, educação, transporte e tantos 
outros que incomodam os (as) traba-
lhadores (as), foram discutidos. Nosso 
departamento esteve presente.

A Melhor Idade Marcando Presença nos Eventos do Sindicato
Seminário

Ação Cidadania
Além do Ação Cidadania aconteceu também 
a comemoração do “Aniversariantes do mês” 
com vários Sorteios de prêmios, e atrações 
Musicais. Manicure, massagista e Cabelei-
reiro (a) Acupuntura, podologia, Advogado, 
Ginecologista, Dentista. O dia 28 de julho foi 
especial na sede do nosso sindicato.
Mais uma vez nossos (as) aposentados (as) 
aproveitaram este evento.


