
Para requerer a pensão, agora 
é preciso comprovar, no míni-
mo, dois anos de casamento 
ou união estável e o segu-
rado precisa ter contribuído 
ao INSS por, pelo menos 24 
meses. O valor a ser rece-
bido passa a ser de 50% da 
aposentaria do falecido, mais 
10% para cada dependente.

Também houve mudanças 
quanto ao tempo de du-
ração do benefício, que 

irá depender da idade do 
cônjuge ou companheiro. 
Veja Abaixo:

Muitos trabalhadores, que 
já pensam em se aposentar, 
devem ficar atentos para não 
serem enganados. 

Há quem pense que para pe-
dir este benefício no INSS é ne-
cessário ter um intermediário 
que, muitas vezes, promete 
“facilitar o processo”.

Nesse caso, na maioria das vezes, 
o metalúrgico acaba gastando 
um dinheiro desnecessário, 
sendo que o a tendimento nas 
agências da Previdência é sim-
ples, gratuito e agendado.

Entretanto, o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Jundiaí, 

Várzea Paulista e Campo 
Limpo Paulista coloca à dis-
posição um serviço que provi-
dencia questões relacionadas 
à aposentadoria, contagem de 
tempo, verificação da carta de 
insaludridade, aposentadoria 
por idade e pensão por morte. 
Tudo de forma gratui  ta.
“Excelente serviço prestado. 
Solucionaram minhas dúvidas 
e resolveram todas as pendên-
cias. Estou muito sa tisfeito!”, 
declara o recém aposentado 
Riomar João Mattion, que com 
a ajuda do Sindicato, conse-
guiu se aposentar. 
O atendimento é feito de se-

gunda a sexta-feira das 8h às 
11h30 e das 13h às 17h, na 
sede da entidade.
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“O Sindicato solucionou minhas dúvidas e 
resolveu todas as pendências”, diz Mattion

Aposentadoria sem intermediários:             
o caminho mais fácil

Pensão por morte: veja o que muda
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PARA USO DOS CORREIOS

Mudou-se
Endereço insuficiente
Não existe número indicado
Ausente
Não Procurado

Desconhecido
Recusado
Falecido
Informação escrita pelo 
Porteiro/Síndico

Registrado no serviço postal 
em _____ / ______ / _______

Assinatura e número do 
entregador:

Remetente: Rua XV de novembro, 
240 - CEP 13201-005 - Jundiaí - SP
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FECHAMENTO AUTORIZADO  PODE SER ABERTO PELO EBCT

Idade do cônjuge ou companheiro Duração do Benefício

21 anos ou menos 3 anos

De 22 a 27 anos 6 anos

De 28 a 32 anos 9 anos

De 33 a 38 anos 12 anos

De 39 a 43 anos 15 anos

44 anos ou mais vitalícia



Em abril, o 
Sindicato pro-
move a oficina  
“Imagem e Web da 
arte ao noticiário”, 
primeira ativi-
dade da Escola 
do Metalúrgico. 
O curso é gratu-
ito, direcionado para jovens 
de 13 a 17 anos e será mi-

nistrado pela jor-
nalista e fotógrafa 
Cintia  Cristina de 
Carvalho (foto).

 As vagas são li-
mitadas e as aulas 
serão às quartas e 
sextas-feiras, das 

15h às 17h. 

Informações (11) 4527-3100.

As discussões em torno das 
Medidas Provisórias 664 e 
665, que alteram as regras 
que concedem benefícios aos 
pensionistas e trabalhadores, 
nos dão uma lição: a de que é 
preciso lutar, incansavelmente, 
pela dignidade da classe 
operária e pelos direitos 
já conquistados. De tanto 
pressionar, conseguimos que 
as reivindicações dos sindicatos 
fossem levadas à avaliação do 
Congresso Nacional.

Nossa intenção era exatamente 
essa: a abertura de um diálogo 
com o governo, a fim de 
que o ajuste orçamentário 
da Previdência Social não 
prejudique aqueles que já 
trabalharam tanto nem quem 
ainda está na lida. Com a 
criação de duas comissões, 
desenvolve-se um ambiente 
positivo de negociação entre 
o governo, o Congresso e as 
centrais sindicais. Garanto 
a você que continuaremos 
alertas, acompanhando de 
perto esse assunto!

Aproveito esse espaço e peço 
que transmita nossos parabéns 
à sua esposa, companheira ou 
filha pelo Dia da Mulher. Nós, do 
Sindicato, organizamos várias 
atividades durante o mês de 
março para homenagear nossas 
parceiras de luta! Uma delas foi 
a presença de Leci Brandão, 
que esteve na sede para contar 
um pouco sobre sua história 
como mulher negra, sambista e 
inserida na política.

Sem dúvida ela é um exemplo 
que nos inspira!
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Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa

Na luta pelo diálogo

Os sindicatos pressionaram 
e o governo cedeu. Serão 
negociadas mudanças nas 
Medidas Provisórias 664 e 
665, que mexem com os 
benefícios dos pensionistas 
e trabalhadores. 
No dia 6 de março, os 
diretores Mineiro, Lu, Med 
e Cesinha representaram o 
Sindicato no Fórum Nacional 
de Saúde do Trabalhador, 

quando o ministro da 
Previdência Social, Carlos 
Gabas, falou que levaria ao 
Congresso Nacional parte 
das reivindicações das 
centrais sindicais. 
“Várias medidas prejudicam 
os trabalhadores. Por isso, 
pressionamos para que 
houvesse um diálogo e 
um debate”, disse Mineiro. 
Estamos atentos!

Oficina abre a Escola do Metalúrgico

IR: prazo termina dia 30 de abril
O prazo de entrega da decla-
ração do Imposto de Renda 
termina no dia 30 de abril. 
Por isso, não deixe para últi-
ma hora! O Sindicato faz o 
preenchimento das decla-
rações para trabalhadores 
e aposentados. Associados 

pagam R$ 25 e não sócios 
R$ 50. O atendimento é rea-
lizado no 3º andar da sede, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e das 13h às 18h, 
e aos sábados das 8h às 12h. 
Informações pelo telefone 
(11) 4527-3100.

Sindicato luta por mudanças nas MPs

O ministro da Previdência Social, ao centro, 
entre os diretores do Sindicato
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A cantora e deputada estadual 
Leci Brandão (PCdoB) esteve 
no dia 9 de março, no Auditório 
do Sindicato, para a palestra “A 
Mulher no Espaço de Poder”, 
como parte das comemora-
ções do Dia da Mulher. Ela 
contou um pouco da sua vida 
como mulher negra, sambista 
e inserida na política. 
Aos 70 anos, 40 deles dedica-
dos à música, Leci disse que é 
preciso lutar para impedir um 
retrocesso no Brasil. “O aces-
so de pessoas mais simples 
aos bens de consumo inco-
moda à classe mais alta.” 
Ela foi recebida por toda a di-
retoria do Sindicato e recep-
cionada pela diretora Rose 
Prado, que convocou as mu-
lheres a continuarem unidas  
na luta pelos seus direitos. 
Várias autoridades locais e fãs 

da cantora também compa-
receram à palestra. Ao final, 
Leci atendeu ao pedido do 
presidente Eliseu Silva Costa e 
cantou para a plateia.
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Casal doa máquina centenária ao Museu
Silvio e Ivone Pradella doa-
ram, em fevereiro, uma 
máquina de costura Helvetia 
de mais de cem anos para o 
Museu do Metalúrgico. 

Eles ganharam a peça há 60 
anos, quando se casaram.“Foi 
da minha avó, que passou 
para minha mãe, que depois 
nos presenteou”, conta o apo-
sentado de 84 anos. Quando 
metalúrgico, Pradella dedicou 
boa parte de sua vida à Sifco. 
“Posso dizer que de 1970 até 
1990 foram os melhores anos 
da empresa. Éramos uma 
família. Tive todos meus es-
forços recompensados.” 

O casal diz que, assim como 
a Sifco, a máquina de costu-
ra  também ajudou muito na 
renda da família. “Por anos eu 

costurei para fora e também 
para os meus filhos, relembra 
dona Ivone.O valor emocional 
da peça os motivou a fazer a 

doação para o Museu.“Eu não 
queria me desfazer de algo tão 
valioso, então resolvi deixar em 
boas mãos”, conclui Pradella.

Leci Brandão faz palestra para as 
mulheres no Auditório do Sindicato

Se você vai renovar o exame 
médico para usar a piscina ou 
a sauna do Clube de Campo, 
anote aí: a partir de 1º de abril 
a AME não fará mais exames 
aos sábados. A partir dessa 
data também, de segunda a 
sexta-feira, o atendimento 
será das 8h às 11h30, e das 
13h às 16h30.

AME divulga novos 
horários para exame

O Sindicato inaugura no 
dia 31 de março, às 14h30, 
a Sessão aos Aposentados 
do CineArte. A estreia será 
com “Levada da Breca” 
(1938) com Cary Grant e 
Katharine Hepburn. A en-
trada é gratuita e os luga-
res são limitados! 

CineArte para 
aposentados

“Essa máquina de costura foi importante para 
a renda da família”, afirma o casal Pradella.
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Leci Brandão falou sobre a mulher 
no espaço de poder
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Irmãos Flaviano e Cristiano vencem o Truco
O ditado “Filho de peixe, pei-
xinho é!” resume a trajetória 
dos campeões do Torneio 
de Truco, realizado no dia 
15 de março, no Clube de 
Campo do Sindicato. Os ir-
mãos Flaviano e Cristiano dos 
Santos (ThyssenKrupp) fica-
ram em 1º lugar, repetindo 
o feito do falecido pai, e tam-
bém metalúrgico, Almerindo 
dos Santos.
Em 2º lugar ficou a dupla Jorge 
Ribeiro da Silva e Rogério 
Aparecido Mora (Krupp) e 
em 3º os primos Maurício 
Alves de Oliveira e Anderson 
Mendes de Oliveira (Krupp). O 
4º lugar foi para Sérgio Mário 
da Silva (Sifco) e Celso Luiz da 
Silva (Krupp). 
Cada integrante da dupla le-
vou como prêmio: 1º- um fi-
nal de semana na Colônia de 
Férias com pensão completa 
(cedido pela Federação dos 
Metalúrgicos do Estado de SP), 
2º- rodízio na Churrascaria 
Rei do Sul, 3º- almoço ou jan-
tar no Restaurante Esquina 
Gaúcha e 4º- um kit de cer-
veja cedido pela Lanchonete 
Society. Ao todo, 43 duplas 
disputaram o torneio.

Pesca no feriado
Na Semana Santa, o lago 
grande será liberado do dia 
31 de março ao dia 2 de abril, 
das 8h às 17h. Sócios pagam 
R$ 25 e os não sócios R$ 40, 
com direito a 10kg de peixe. 
Na Sexta-Feira Santa, dia 3 
de abril, o pesqueiro será 
gratuito para associados, 
com direito a 5kg de peixe.

Baile de aniversário no dia 30 de maio
O Baile de Aniversário do Sindicato será no dia 30 de maio, 
no Espaço M (Clube de Campo), com a banda Skyppe, que 
promete muita emoção para os convidados. 
Os convites são limitados e estarão à venda na sede a 
partir de 4 de maio, por R$ 200 associados (mesa para 
seis pessoas) e R$ 350 não sócios (mesa para seis pes-
soas). O traje é social. A festa segue no dia 31, das 11h às 
16h, no Clube de Campo, para os associados.

Acima, da 
esquerda para 

direita: Flaviano 
e Cristiano (1o 

lugar), Jorge  
e Rogério (2o 

lugar), Maurício 
e Anderson (3o 

lugar) e Sérgio e 
Celso (4o lugar).

No total foram mais de seis horas 
de partidas, com 43 duplas forma-
das por trabalhadores e aposenta-
dos. Representando a classe femi-
nina, duas mulheres marcaram 
presença no torneio.”Parabenizo 
a todos que participaram desse 
evento”, disse o  presidente do 
Sindicato, Eliseu Silva Costa.

FO
TO

S:
 T

AM
IR

ES
 N

EV
ES


