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Aposentados entre 1988 e 1991 terão 
revisão do benefício

Uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal pode 
garantir um aumento nas 
aposentadorias de quem 
conseguiu o benefício entre 
5 de outubro de 1988 e 
4 de abril de 1991. Isso 
porque, na época, O INSS 
não aplicou corretamente a 
correção infl acionária sobre 
as contribuições, o que gerou 
defasagem nas rendas.

Por conta desta ilegalidade, 
já houve uma revisão dos 
benefícios (chamada “Revisão 
do Buraco Negro”) mas a 
renda fi cou limitada ao teto 
da Previdência, o que deixou 
as aposentadorias de muitas 
pessoas menor do que 
deveria.

“Para quem não fez a 
primeira revisão, agora serão 
duas revisões simultâneas: 
a da aplicação correta da 
infl ação e a revisão do teto. 
Para quem já fez a primeira,  
agora, caberá somente a 
revisão do teto”, explica Erazê 
Sutti, advogado do Sindicato.

Muitos aposentados já 

entraram com ações na 
justiça e conseguiram a 
revisão, mas o INSS não 
reconhece o direito para 
todos. “Com esta decisão do 
Supremo, a renda mensal 
pode sofrer um aumento 
signifi cativo. Acredito que, 
em alguns casos, pode passar 
de 50%”, disse Sutti.

A revisão só vale para quem 
tem ação na justiça. Quem 
ainda não tem, pode entrar 
e se benefi ciar da decisão. 

Vale lembrar que nem todos 
os que se aposentaram nesse 
período têm direito. Para saber 
isso é preciso fazer um cálculo 
específi co com a ajuda de um 
contador. Se você ainda tem 
dúvida, procure o Sindicato 
para receber as orientações. É 
o que vai fazer o metalúrgico 
aposentado, Divanir Modesto 
Pedroso, que se aposentou 
em 1990. “Vou atrás para me 
informar, quem sabe tenho 
direito”, disse ele. 
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O aposentado Divanir Modesto Pedroso pode ter direito à revisão
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A aposentadoria é um dos 
direitos mais importantes do 
trabalhador. É o resultado 
de uma vida inteira dedicada 
à profissão. Por este motivo, 
estamos sempre de olho em 
tudo o que diz respeito a este 
benefício e não medimos 
esforços para defender 
quem tanto contribuiu com a 
sociedade com sua força de 
trabalho.

A boa notícia foi a decisão 
do Supremo, de revisar 
aposentadorias entre 1988 e 
1991. É importante fazer os 
cálculos, com a a ajuda de um 
contador, para saber se tem 
direito à revisão.

Assim como nos 
preocupamos com quem já 
recebe o benefício, também 
lutamos por quem ainda 
vai se aposentar. No início 
do mês, a diretoria do 
Sindicato participou de um 
Seminário sobre a Previdência 
que discutiu as possíveis 
mudanças nas aposentadorias 
que estão sendo propostas 
pelo governo Temer. Foi uma 
maneira de entender melhor 
os desafios que vem por aí 
e nos prepararmos para 
enfrentá-los.

E ainda falando em 
aposentadoria, o nosso grande 
desejo é que vocês aproveitem 
a de vocês da melhor maneira 
possível. Participem dos 
eventos do Sindicato, usem 
nossos serviços, convênios, 
curtam o Clube de Campo 
com a família. Afinal, essa é a 
sua casa!

Em defesa da 
aposentadoria

Divulgado calendário de saque 
de contas inativas do FGTS 

O calendário do saque 
das contas inativas do  FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço) foi divulgado no 
dia 14/2. Os saques devem 
começar pelos nascidos em 
janeiro e fevereiro, a partir 
de 10 de março (veja tabela 
abaixo). O trabalhador pode 
consultar o saldo pelo site da 

Caixa ou do próprio FGTS.  
Poderão sacar todos os 

trabalhadores que tiveram 
os contratos de trabalho 
encerrados até 31 de 
dezembro de 2015 e que 
tenham saldo na conta, 
mesmo que possuam outro 
contrato de trabalho em 
vigor. 

Cinco turmas completam o curso básico  
de informática

Uma etapa muito importante 
está chegando ao fim para 
quase 70 alunos da Escola 
do Metalúrgico. Eles vão se 
formar no curso básico de 
informática. “Eu não sabia nada, 
nunca tinha colocado as mãos 
em um teclado de computador. 
Já aprendi muita coisa e quero 
aprender ainda mais”, disse o 
aposentado Severino Pedro  
da Silva.

E eles terão essa 
oportunidade com a segunda 
fase do curso. “O que aprendi 
aqui me ajuda muito no 
trabalho. Já consigo fazer várias 
coisas, até planilhas”, contou o 
aposentado Mauro Aparecido 
de Almeida.

O aposentado Benedito 
Castelhano escreveu um texto 
para demonstrar o quanto está 
satisfeito. Disse que escreveu 
porque não é bom para falar, 
mas falou bonito. “Como disse o 
professor, quando aprendemos 
informática uma porta se abre. 
Não para o quintal ou para a 
rua, mas para o mundo”. 

Diretores do Sindicato participam 
de Seminário sobre a Previdência

Diretores do Sindicato 
participaram do Seminário 
Reforma da Previdência  
Social – Desafios e Ação 
Sindical, em São Paulo, 
promovido pela Dieese 
e Centrais Sindicais. O 
seminário discutiu a PEC 
287, que pretende dificultar 
o acesso à previdência 
social, além de baixar o valor 
médio dos benefícios. Os 
participantes discutiram os 

impactos das mudanças e 
como os sindicatos podem 
agir para enfrentá-las. 
“Estamos sempre buscando 
informações e alternativas 
para defender o trabalhador”, 
disse Eliseu Silva Costa, 
presidente do Sindicato, que 
participou do Seminário com 
os diretores Luis Carlos de 
Oliveira (Lu), Natanael Onofre 
Matias (Caé) e José Carlos 
Cardoso (Mineiro).
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“Sem luta não há  
conquistas”: seja  
sócio do Sindicato!

O Sindicato está realizando 
a campanha “Sem Luta Não Há 
Conquistas” convidando trabalhadores 
e aposentados a se tornarem sócios, 
aproveitando todas as conquistas já 
alcançadas e fortalecendo a categoria 
para as lutas que estão por vir.

Para informações sobre como 
se associar, basta entrar no site 
sindicatometal.org.br ou ligar para o 
telefone 4527-3100.
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quase 70 alunos da Escola 
do Metalúrgico. Eles vão se 
formar no curso básico de 
informática. “Eu não sabia nada, 
nunca tinha colocado as mãos 
em um teclado de computador. 
Já aprendi muita coisa e quero 
aprender ainda mais”, disse o 
aposentado Severino Pedro 
da Silva.

E eles terão essa 
oportunidade com a segunda 
fase do curso. “O que aprendi 
aqui me ajuda muito no 
trabalho. Já consigo fazer várias 
coisas, até planilhas”, contou o 
aposentado Mauro Aparecido 
de Almeida.

O aposentado Benedito 
Castelhano escreveu um texto 
para demonstrar o quanto está 
satisfeito. Disse que escreveu 
porque não é bom para falar, 
mas falou bonito. “Como disse o 
professor, quando aprendemos 
informática uma porta se abre. 
Não para o quintal ou para a 
rua, mas para o mundo”. 

“Sem luta não há 
conquistas”: seja 
sócio do Sindicato!

O Sindicato está realizando 
a campanha “Sem Luta Não Há 
Conquistas” convidando trabalhadores 
e aposentados a se tornarem sócios, 
aproveitando todas as conquistas já 
alcançadas e fortalecendo a categoria 
para as lutas que estão por vir.

Para informações sobre como 
se associar, basta entrar no site 
sindicatometal.org.br ou ligar para o 
telefone 4527-3100.

Imposto de renda: 
programe-se!

Chegou a hora de fazer mais uma decla-
ração do Imposto de Renda e o Sindicato 
pode te ajudar. O serviço é oferecido aos 
metalúrgicos e aposentados. Precisa declarar 
o IR quem teve rendimentos tributáveis acima 
de R$28 mil em 2016 ou quem tenha bens 
com valor acima de R$300 mil. Para quem 
não tem o informe  de rendimentos, no caso 
de aposentados, basta levar o número do 
benefício até o Sindicato para que o relatório 
seja tirado pela internet. O atendimento é 
na Sede do Sindicato, de 1/03 a 28/04, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 
13h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h.
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A sede de aprendizado é tão grande que 
a maioria dos alunos seguirão para o 

segundo módulo do curso. 
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A Sessão Pipoca iniciou o ano 
em grande estilo. No dia 7/2, foi 
exibido “Jeca e o seu Filho Preto”, 
um dos maiores clássicos do 
cinema nacional que conta com 
o genial Amácio Mazzaropi.

O metalúrgico aposentado, 
Aparecido Mendes, foi pela 
primeira vez à Sessão. Fã de 
cinema, Mendes não perdeu a 
oportunidade de apreciar a obra 
de Mazzaropi. “Sempre assisto 
fi lmes clássicos na minha casa, 
gosto demais”, disse. 

A próxima Sessão Pipoca 
está marcada para o dia 7/3, 
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“Essa foi a primeira de muitas sessões”, garante Aparecido Mendes
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Lago Grande 
Nos dias 4 e 11/03 os pescadores poderão se 

divertir em uma boa sessão de pesca no Lago 
Grande do Clube de Campo dos Metalúrgicos. Os 
valores são: R$ 30 para os sócios, R$ 60 para não 
sócios. Os preços são válidos para até 10 quilos. 
Acima desse peso, serão cobrados R$ 15 por quilo. 

às 14h30. Será exibido “Os Três 
Patetas”. A entrada é gratuita, o 

suco e a pipoca são por nossa 
conta. 

Novas turmas de Dança de Salão
Quer aprender a dançar? Então se inscreva nas turmas de Dança de Salão. 

As aulas são realizadas aos sábados, no Clube de Campo e abrangem diversos 
ritmos. Confi ra os horários: dança de salão iniciante 14h; sertanejo iniciante 15h; 
sertanejo e vanera intermediário 16h; zouk 17h30.  Mais informações com o 
professor Ricardo, pelo telefone (11) 99563-8890 (Vivo/Whats).

Aproveite o calor para 
curtir a Colônia de Férias 

Que tal curtir um fi nal de semana no litoral? 
Os sócios do Sindicato podem garantir um bom 
divertimento aproveitando as duas Colônias 
de Férias na Praia Grande. Sempre na 1ª sexta-
feira de cada mês, a partir das 17 horas, na Sede, 
acontece a distribuição de senhas de vagas para 
o mês seguinte, havendo sorteio às 18h. As 
diárias têm preços especiais para quem é sócio, 
com direito a café da manhã, almoço e jantar. 
Informe-se pelo telefone 4527-3100.

Palestra vai celebrar o Dia 
da Mulher no Sindicato

O Sindicato vai comemorar o Dia da Mulher 
com uma palestra sobre a importância das 
mulheres na sociedade e a violência contra elas. 
A palestrante será a assistente social Gláucia 
Montesserate. O evento será no dia 10/03, às 
19h, no auditório da sede e terá distribuição de 
brindes. A entrada é de graça, mas é preciso fazer 
a inscrição na sede do Sindicato, no Clube de 
Campo ou pelo e-mail rose@sindicatometal.org.br.

E no domingo, dia 12/03, às 9h horas, 
haverá uma aula de zumba especial no Clube 
de Campo.

AME encerra exames 
aos sábados 

A partir de 27 de março, a AME não fará mais 
exames de piscina aos sábados. Os exames só 
serão feitos de segunda a sexta-feira das 8h às 
11h50 e das 13h30 às 16h50 na Rua Dr. Sócrates 
Fernandes de Oliveira, nº 265.


