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Eunice Cabral - Presidente

Uma questão de justiça!
195197 - Março/2012

Uma ação civil pública, com pedido de liminar, para que o INSS seja obrigado a revisar
todas as aposentadorias por invalidez, auxílio doença e pensões por morte concedidas a
partir de 29 de novembro de 1999, está em andamento.
O INSS reconhece que houve um erro de cálculo, mas continua empurrando o problema sem
solução. O movimento sindical tem levantado esta bandeira em Brasília para pressionar o poder
público nesta questão.  Não podemos mais deixar que o trabalho de tantos (as) companheiros(as)
que contribuíram por anos com a previdência e que tiveram seus benefícios “massacrados” a cada
ano, seja desrespeitado.
VAMOS CONTINUAR NA LUTA!

AÇÃO CIDADANIA – UM EVENTO DE TODOS NÓS!
O Ação Cidadania
é um serviço que
fortalece a identi-
dade da nossa ca-
tegoria, além de
promover e incen-
tivar uma série de
atividades como:
cabeleireiro, mani-
cure, podólogia,
massagem, acu-
puntura, dentistas, médicos, e diversos outros ser-
viços para todos (as) os (as) companheiros (as) que
estiveram presentes e prestigiaram nosso evento.
Além de todos estes serviços os momentos de des-

contração foram marcantes neste último domin-
go (25/03). Mais uma vez o departamento dos apo-
sentados demonstrou sua integração e participa-
ção com muita alegria e descontração!

O (a) aposentado (a) que vai ao posto do INSS pedir
uma revisão e recebe uma resposta negativa pode ga-
nhar um prazo extra para ir à Justiça pedir a correção.
Neste mês, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) deci-
diu que o prazo para os (as) aposentados (as) até 1997
pedirem uma revisão terminou em 2007.
Até então, os ministros do tribunal superior vinham
garantindo que esses aposentados podiam pedir a
revisão a qualquer momento, pois na época em que

Pedido de revisão no INSS  dá mais prazo ao(a)  aposentado(a)
tiveram o benefício concedido
ainda não havia lei definindo o
tempo-limite. A palavra final ain-
da será dada pelo STF (Supremo
Tribunal Federal). Porém,  ainda tem
chance de corrigir o benefício quem
pediu uma revisão no posto nesse período e recebeu
uma resposta negativa do INSS.

Fonte: Jornal Agora
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DATA: 20/04/2012 –(sexta-feira)
LOCA: SEDE DO SINDICATO AUDITÓRIO 2ºANDAR
HORÁRIO: DAS 18H00 AS 19H00

Próximo Seminário

DATA: 24/04/2012– (TERÇA-FEIRA)
LOCAL: SEDE DO SINDICATO – 2ºANDAR- AUDITÓRIO
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14H00.

Próxima Reunião dos Aposentados

Cap. 05 -  Art. 25. O Poder Público apoiará a
criação de universidade aberta para as pessoas
idosas e incentivará a publicação de livros e peri-
ódicos, de conteúdo e padrão editorial adequa-
dos ao idoso, que facilitem a leitura, considerada
a natural redução da capacidade visual.
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DATA: 14/04/2012 – (SÁBADO)
LOCA: SÍTIO ESCOLA ITAMAR BARBOSA DE
OLIVEIRA MOGI DAS CRUZES/SP
SAÍDA: 07H00 NA SEDE DO SINDICATO

Reunião De Organização
no Local de Trabalho

Seminário em comemoração ao Dia da
Mulher reúne mais de 700 trabalhadoras

O Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes, foi o destino, mais uma vez, de
centenas de companheiros (as), no sábado, dia 17 de março, para uma série de palestras sobre o
Dia Internacional da Mulher.
As palestras, desta vez, ficaram por conta da líder estadual do PPS e Superintendente do Trabalho
Artesanal das Comunidades (Sutaco) Soninha Francine, e a socióloga e presidente nacional da
Ação Mulher Trabalhista (AMT) PDT Miguelina Vecchio.
Os (as) companheiros (as) da Ativa marcaram presença em mais este encontro, atestando seu
empenho e participação nas lutas da categoria mesmo após o encerramento das funções.
O encontro ainda homenageou as trabalhadoras com a entrega de lindos buquês de flores. A
presidente Eunice Cabral ainda relembrou momentos importantes da caminhada de luta da catego-
ria, em que várias companheiras, na época efetivas, participaram. “Foram tempos difíceis, importan-
tes para a construção do nosso Sindicato e do que ele representa hoje para milhares de trabalhado-
res (as)”, disse Eunice, ao término do encontro.


