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Diante de regras que prejudi-
cam as pessoas na aposenta-
doria, como o fator previden-
ciário, o trabalhador brasileiro 
que segue na ativa após se 
aposentar passou a recorrer à 
desaposentação para melho-
rar seus rendimentos.
Como continuam trabalhando 
e contribuindo para o INSS, 
muitos deles vão à Justiça para 
cancelar a antiga aposentado-
ria e calcular uma nova, que 
inclua contribuições, maior 
idade e tempo de atividade.
“Assim, é possível substituir 
a antiga aposentadoria por 
uma nova, mais vantajosa, se 
possível”, explica Erazê Sutti, 
advogado do Sindicato.
Milhares de aposentados têm 
procurado os Tribunais para 
melhorar seus rendimentos. 
O STJ (Superior Tribunal de 
Justiça) deu decisão favorável 
à desaposentação. O proble-
ma é que a questão é anali-
sada pelo STF (Supremo Tri-
bunal Federal). 
Desde outubro de 2014, a 
discussão encontra-se parada 
no STF por um pedido de vistas 
da ministra Rosa Weber. Já 
se posicionaram contrários à 

desaposentação os ministros 
Teori Zavascki e Dias Toffoli. 
Por outro lado, deram votos 
favoráveis Marco Aurélio 
Mello e Luís Roberto Barroso.
A Previdência não reconhece 
o direito da pessoa renunciar 
a sua aposentadoria para so-

licitar novo benefício. O go-
verno teme que a oficialização 
da desaposentação provoque 
um rombo na Previdência.
Enquanto o STF não concluir a 
discussão, não há garantia de 
que o trabalhador seja aten-
dido pela desaposentação. 

Aposentados aguardam decisão do STF 
sobre o direito à desaposentação
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O que é?
O trabalhador que se aposenta 
mas segue na ativa solicita a 
rescisão de sua aposentadoria e 
pede uma nova, mais vantajosa.

Como fazer?
O caminho é recorrer à Justiça.

É sempre vantajosa?
Não. É preciso fazer cálculos antes 
do pedido.
Qual o problema atual?
O STF discute se a desaposentação é 
constitucional. Sua decisão definirá 
se o trabalhador poderá, ou não, 
contar com esse direito no futuro.

O metalúrgico Odair Baptistella, que se aposentou 
em 2014, seguiu na ativa e pediu desaposentação 
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Saiba mais sobre a desaposentação



Prazo para entrega da declaração termina em 30 de 
abril, explica Irineu Zignani, administrador da AMA
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A partir de 2 de março, o 
Sindicato dá início ao preenchi-
mento das declarações do 
Imposto de Renda (IR) para 
trabalhadores metalúrgicos e 
aposentados que têm impos-
to a restituir ou que recebem 
acima de R$ 26.816,55 ao ano.

É obrigado a entregar a de-
claração aquele que rece-
beu rendimentos tributáveis 
(como salário) de mais de 
R$ 26.816,55 em 2014, e os 
que obtiveram rendimentos 
não tributáveis, ou tributa-
dos exclusivamente na fonte 
(como indenização trabalhis-
ta), somando mais de R$ 40 
mil. Quem tinha, ao final do 
ano passado, propriedade 

(como imóvel) em valor su-
perior a R$ 300 mil também 
deve declarar. 

“O prazo para entrega da de-
claração termina em 30 de 
abril”, lembra Irineu Zignani, 
da AMA. Mais informações 
pelo telefone (11) 4527-3100.

92 anos da Previdência
A AMA, representada por 
Zignani, participou em janeiro 
da solenidade em comemora-
ção aos 92 anos da Previdência 
Social. Jundiaí tem ligação 
histórica com a Previdência, 
pois foi o advogado Eloy 
Chaves, vereador na cidade e 
deputado federal, quem ide-
alizou sua legislação.

Falando de 
direitos

Sindicato preenche declarações

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

O mês de fevereiro foi agitado, 
não só pelo Carnaval, que é 
a maior expressão festiva do 
povo brasileiro, mas pela re-
percussão das manifestações 
das pessoas que saíram às ruas 
protestando contra medidas 
do governo federal que mexem 
com os direitos de pensionistas 
e trabalhadores.

Graças às manifestações é que 
o governo abriu diálogo com 
representantes das centrais 
sindicais. Em reunião no início de 
fevereiro, ministros do governo 
Dilma se comprometeram a 
articular uma discussão no 
Congresso antes da votação 
das medidas. Estamos de olho!!!

Também estamos atentos à 
questão da desaposentação, 
matéria de capa deste boletim. 
Sabemos que o assunto inte-
ressa a muitos companheiros, 
pois há vários metalúrgicos 
aposentados que continuam 
trabalhando com registro e são 
obrigados a contribuir com o 
INSS. Nada mais justo, então, 
que se faça um novo cálculo de 
aposentadoria para que  haja 
retorno sobre essas contri-
buições, não é mesmo?

E na intenção de ajudá-lo, caro 
aposentado, é que criamos um 
novo canal de atendimento do 
nosso Departamento Jurídico: 
a coluna Pergunte ao advo-
gado. Agora você pode enviar 
sua dúvida por e-mail para que 
nossa equipe lhe oriente.

Seguimos juntos na luta por 
novas conquistas, por direitos 
consolidados e pela dignidade 
do trabalhador.

Previdência em 
Franco da Rocha
Durante reunião do Conselho 
da Previdência Social de 
Jundiaí e região, realizada em 
29 de janeiro, foi anunciada 
para março a inauguração de 
uma nova agência previden-
ciária em Franco da Rocha, 
o que deve ajudar a desafo-
gar o trabalho do posto de 
Jundiaí, que chega a fazer 150 
mil atendimentos por ano.

Pergunte ao 
advogado
Você tem dúvidas sobre 
questões jurídicas? Então, 
envie sua questão para nós. 
A partir da próxima edi-
ção, publicaremos orien-
tações dos advogados do 
Sindicato com base em 
perguntas enviadas para 
o e-mail imprensa@meta-
lurgicosjundiai.org.br.
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CarnaMetal 2015: diversão, alegria e união

Para preservar direitos
Enquanto o governo insiste em não recuar em relação às 
medidas que reduzem direitos,  a Confederação Brasileira 
dos Aposentados e Pensionistas foi ao STF para questionar 
as mudanças. Aposentado ativo jamais será vencido!!!
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Relembre aqui momentos 
importantes da história do 
Sindicato. E para conhecer 
melhor a nossa trajetória, 
visite (de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 18h) o 
Museu do Metalúrgico, que 
fica na sede da entidade, à 
Rua XV de Novembro, 240, 
Vila Arens (Jundiaí). A entra-
da é gratuita.

Na foto, fun-
cionários da 
Sifco durante 
partida de fute-
bol no campo 
da Associação 
Primavera de 
Esportes, na 
confraterniza-
ção da empre-
sa, em 1968.

Público diversificado marcou presença nos bailes do Sindicato; festa reafirmou a união dos 
metalúrgicos e reforçou seus laços sócio-culturais com a comunidade.

Foliões da nova e da velha 
guarda dançaram ao som 
da banda Skyppe durante o 
CarnaMetal 2015 no Clube 
de Campo do Sindicato. 
“Mando brasa aqui no Clube 
desde 1982. Estou com o 
joelho recém-operado, mas a 
disposição está a mil”, disse 
o aposentado Odair Carvalho 
(72), na foto, com a esposa

Tanto nos dois bailes noturnos, como 
nas duas matinês, o público se divertiu 

ao som de antigas marchinhas, sambas 
enredo, axé e sucessos da atualidade. 
Mais de 8.000 pessoas prestigiaram o 

evento promovido pelo Sindicato
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Mais de 200 pessoas com-
pareceram no dia 7 de fever-
eiro ao plantão de atendimen-
to aos associados na sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
de Jundiaí, Várzea e Campo 
Limpo, em Jundiaí. Na oca-
sião, os associados aprovei-
taram para resolver pendên-
cias, atualizar dados, fazer 
exame médico para usar as 
piscinas do Clube de Campo, 
incluir novos dependentes, 
entre outros serviços.

“Também tivemos a inclusão 
de 114 novos sócios. Aprovei-
tamos para dar as boas-vindas 
a essas famílias e reforçar nos-
sa disponibilidade em atender 

a todos”, comenta Donizeti 
Adailson Galli, gerente admi-
nistrativo do Sindicato.

Enquanto aguardavam o 
atendimento, os associados 
tiveram a oportunidade de vi-
sitar o Museu do Metalúrgico e 
saborearam pipoca no espaço 
do CineArte. Já a criançada 
assistiu desenhos animados 
exi-bidos no Auditório da sede. 

Atenção amantes da val-
sa, do bolero, do tango, do 
samba! Estão abertas as ins-
crições para as novas turmas 
de dança de salão e sertane-
jo universitário no Clube de 
Campo do Sindicato. As au-
las de dança de salão são às 
terças, às 19h, e aos sábados, 
às 15h. Já para sertanejo uni-
versitário, há turmas às ter-
ças, às 20h, e aos sábados, 

às 16h. Cada aluno 
pode fazer uma 
aula experimen-
tal. Mais informa-
ções com os pro-
fessores Ricardo 
(9-9563-8890) e 
Gabriela (9-7224-
7698), ou na pá-
gina do Facebook: 
Ricardo Alves & 
Gabriela Miranda.

Novas turmas de dança

Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista
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Clube de Campo
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Lago grande estará 
aberto em março
Em fevereiro, em virtude do 
Carnaval, o lago grande do 
Clube de Campo só funcionou 
no primeiro sábado do mês. 
Mas, para o mês de março, a 
pescaria será liberada nos dias 
7 e 14, ou seja, nos dois pri-
meiros sábados do mês, como 
já acontece tradicionalmente.
No lago grande, há valores 
diferentes para pescadores 
associados e não associados. 
Quem é sócio paga R$ 25 e 
não-sócio, R$ 40, podendo 
pescar até 10 quilos. Após essa 
quantidade, paga-se R$ 10 por 
quilo de peixe excedente.
No pesqueiro pequeno, que 
funciona de quarta a domin-
go, das 8h às 17h, o sistema 
é o pesque-pague, sendo que 
para cada espécie de peixe há 
um valor diferente.
E então, está esperando o quê? 
Reúna sua tralha de pesca e 
aproveite a tranquilidade dos 
lagos do Clube de Campo do 
Sindicato, que fica na Rodovia 
Tancredo Neves, entre os Kms 
53 e 54 (Tel. 11 4526-1114).
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Sindicato filia 114 novos sócios durante plantão

Inscrições para Torneio de Truco 
terminam no dia 12 de março
Terminam no 
dia 12 de mar-
ço as inscrições 

para o Torneio de Truco do 
Sindicato, que será realiza-
do no domingo, 15 de mar-
ço, no Clube de Campo. 

Só podem participar da dis-
puta duplas formadas por 
associados. Para se ins-
crever, é preciso retirar e 
preencher a ficha na sede 
do Sindicato, ou na portaria 
do clube. 
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Associados: preparem-se para a volta das aulas de 
dança ao Clube de Campo do Sindicato

Donizeti Galli no plantão


