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Aposentados têm reajuste muito abaixo do ideal
Os quase 10 milhões de aposentados, pensionistas e 
segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro So-
cial) que ganham acima do salário mínimo terão este 
ano reajuste de apenas 6,23% (percentual equivalente 
ao INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 
conforme portaria conjunta publicada pelos ministé-
rios da Previdência Social e da Fazenda. “Infelizmente, 
como vem ocorrendo há tempos, os aposentados que 
ganham acima do salário mínimo tiveram um reajuste 
muito abaixo do que seria o ideal”, avalia o presidente 
do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea e 
Campo Limpo, Eliseu Silva Costa.

Segundo Irineu Zignani, do Sindicato e também ad-
ministrador da AMA (Associação dos Metalúrgicos 
Aposentados), a expectativa era de que o aumento 
chegasse a pelo menos 6,5%. “Isso não ocorreu e, 
mais uma vez, o aposentado não conseguirá recuper-
ar seu poder de compra, o que é muito importante, 
ainda mais numa fase da vida em que se tem tantos 
gastos, principalmente com remédios. Melhor seria 
se o aumento tivesse sido igual ao aplicado ao salário 
mínimo”, avalia. 

Os mais de 22 milhões de segurados que recebem o 
piso do INSS (vinculado ao salário mínimo) terão rea-
juste de 8,8%, passando a ganhar R$ 788 ao mês, ou 
R$ 64 a mais do que recebiam anteriormente, cujo 
valor era de R$ 724. 

Os primeiros a receber o aumento serão aqueles se-
gurados que possuem final de benefício 1 e ganham 
até um salário mínimo. Quem tem benefícios acima 
do mínimo começa a receber em 2 de fevereiro.  Os 
segurados também podem consultar as datas no site 
www.previdencia.gov.br. Para saber o dia de paga-
mento, basta observar o último número do cartão de 
benefício, excluindo o dígito final.
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Como sempre, aposentados ficam desapontados

Saiba tudo o que acontece pelo nosso site na internet: www.metebronca.com

Aposentado por invalidez não 
precisará mais realizar perícia
Desde 30 de dezembro de 2014, uma nova lei tornou 
os aposentados por invalidez e os pensionistas invá-
lidos com mais de 60 anos isentos do exame médico 
pericial periódico. De acordo com a legislação ante-
rior, todo segurado que recebia benefícios por invali-
dez precisava passar por reavaliação da perícia a cada 
dois anos.

As exceções à nova regra serão: quando o Poder Ju-
diciário solicitar a reavaliação pericial; o próprio segu-
rado solicitar a perícia; ou para verificar a necessidade 
de assistência permanente de outra pessoa, para que 
o valor da aposentadoria seja acrescido em 25%.
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Palavra do Presidente

Conte 
conosco!
Um novo ano começou, trazendo 
a todos aquele sentimento de es-
perança. Sabemos que 2015 exi-
girá de nós muito trabalho e luta 
para garantirmos a manutenção 
de conquistas históricas, tanto 
para aposentados, quanto para 
metalúrgicos da ativa.

Infelizmente, como vem ocorrendo 
há muito tempo, os aposentados 
do INSS que ganham acima do sa-
lário mínimo tiveram um reajuste 
de apenas 6,23%, muito abaixo do 
que seria o ideal. Mais uma vez, o 
poder de compra dessas pessoas 
– que tanto contribuíram para o 
crescimento e fortalecimento de 
nosso País – ficará comprometido.

É por isso que o Sindicato, junto 
com as demais entidades que 
defendem os aposentados e  
trabalhadores, está engajado em 
todas as campanhas iniciadas 
neste ano destinadas a repudiar, 
protestar e reverter medidas que 
mexam em direitos consolidados 
há tempos.

Por exemplo, questionamos as  
novas regras para concessão de 
benefícios do INSS, que mexem 
com os direitos de trabalhadores 
e pensionistas. O pacote de  
reformas previdenciárias muda 
a concessão de pensão por 
morte, o abono salarial do PIS-
Pasep, o seguro-desemprego e o 
auxílio-doença.

Tanto a Associação dos Metalúrgi-
cos Aposentados (AMA), quanto o 
nosso Departamento Jurídico estão 
prontos para esclarecer as dúvidas 
que possam surgir e prestar todo o 
atendimento necessário.

Por isso, amiga e amigo aposen-
tado, não se sinta desamparado. 
Estamos juntos para enfrentar os 
desafios de mais um ano, na es-
perança de que novas conquistas 
sejam alcançadas. Um excelente 
2015 para você e sua família.

Eliseu Silva Costa

Governo muda regras 
para conceder benefícios 
a pensionistas do INSS

Novas regras para concessão da pensão por morte

 DO cônjuge tem que comprovar ao menos dois anos de casamento ou de 
união estável no momento da morte do contribuinte do INSS;

 DO contribuinte falecido tem de ter contribuído com o INSS por pelo 
menos 24 meses para que seus beneficiários tenham direito à pensão;

 DA cota de benefício paga aos filhos deixa de ser repassada ao viúvo ou 
viúva quando aquele dependente completa 21 anos;

 DA pensão passa a ser paga na proporção de 50% do valor da aposenta-
doria por invalidez a que o contribuinte que morreu teria direito, acrescida 
de 10% para cada dependente, até o máximo de 100%; e

 DOs cônjuges com menos de 44 anos passarão a receber a pensão por um 
prazo determinado, não mais de maneira vitalícia.

No penúltimo dia de 2014, o governo 
federal publicou duas medidas 
provisórias (MPs) que mexem com 
direitos dos trabalhadores e de 
pensionistas do INSS. A MP 664 
cria novas regras para a concessão 
de pensão por morte (leia quadro 
abaixo), enquanto a MP 665 amplia 
as exigências para o trabalhador 
requerer o seguro-desemprego e 
mexe com o pagamento do abono 
salarial do PIS-Pasep.

As duas medidas reduzem direitos 
dos trabalhadores e pensionistas, 
e ambas vêm sendo questionadas 
pelas centrais sindicais brasileiras 
e também pelo Sindicato dos Met-
alúrgicos de Jundiaí, Várzea e Cam-
po Limpo, que já estão se mobili-
zando para reverter as mudanças.

Para Irineu Zignani, do Sindicato 
e também administrador da Asso-
ciação dos Metalúrgicos Aposenta-
dos (AMA), as novas regras foram 
criadas para evitar fraudes e impedir 
que cidadãos comuns se aproveitem, 
por exemplo, de um idoso doente, 
visando benefício futuro.

“Sabemos que há casos de pessoas 
mal intencionadas que se dedicam 
a cuidar de idosos no fim da vida 

com a intenção de receber uma 
pensão”, alerta. Para ele, mesmo 
que desempregado, o trabalhador 
deve continuar contribuindo para 
o INSS. “Se a pessoa para de pagar 
e vem a falecer, a viúva pode não 
conseguir a pensão, pois agora é 
necessário ter contribuído com o 
INSS por pelo menos 24 meses.”

A maioria das medidas entrará em 
vigor dentro de 60 dias a partir da 
publicação das medidas provisórias 
(30/12/2014). Porém a regra que 
estabelece o prazo de dois anos de 
casamento ou de união estável para 
a solicitação de pensão por morte já 
está valendo desde o dia 14 de janei-
ro. As mudanças não afetam quem 
já recebe o benefício.

Aposentados e trabalhadores são 
penalizados por cortes de direitos
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Prepare a fantasia: vem aí 
mais um CarnaMetal
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Fotografias: (1) Assembleia reúne ex-funcionários da Vigorelli em 
março de 1993; (2) Funcionários da Krupp Metalúrgica, em 1961, 
ao lado de uma peça finalizada. Crédito: Arquivo Sindicato

Confira os horários dos bailes e o preço dos 
ingressos para convidados:

Baile noturno: sábado (14) e segunda (16), das 23h às 4h.

Convidados (não sócios): homens pagam R$ 50; e mulheres, R$ 30.

Matinê: domingo (15) e terça (17), das 15h às 20h.

Convidados (não sócios): homens pagam R$ 30; e mulheres, R$ 15.

Matinê no Clube de Campo dos Sindicato dos Metalúrgicos, em 1989

Fevereiro começa já no ritmo da folia 
com o Carnaval mais animado da 
região. Este ano, os bailes noturnos e 
as matinês do CarnaMetal 2015, que 
acontecem no ginásio de esportes 
do Clube de Campo do Sindicato 
dos Metalúrgicos de Jundiaí, 
Várzea e Campo Limpo, serão 
animados pela banda Skyppe, que 
promete um repertório recheado 
de sambas enredo, axé, marchinhas 
e sucessos do momento em ritmo 
especial para não deixar nenhum 
folião parado.

Sócios não pagam ingresso, basta 
apresentar a carteirinha. Nas 
matinês, será permitida a entrada de 
crianças a partir de 3 anos de idade, 
desde que acompanhadas dos pais 
ou responsáveis. Bebidas alcoólicas 
só serão vendidas aos maiores 
de 18 anos. Vale lembrar que 
durante o Carnaval (dias 14, 15, 16 
e 17 de fevereiro) o Clube de Campo 
funcionará normalmente, das 8h às 
18h, fechando na Quarta-Feira de 
Cinzas (18) para manutenção.

Naquele tempo...
Relembre aqui momentos 
importantes da história que 
você ajudou a escrever. 
Confira mais visitando o 
Museu do Metalúrgico, que 
fica na sede central, à Rua XV 
de novembro, 240, Vila Arens, 
Jundiaí. Funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. Entrada franca.

Atendimento 
Odontológico
Vem novidade por aí!

O Sindicato está preparando 
novidades para o at-
endimento odon-
tológico, que está 
temporariamente 
suspenso.

Aguarde mais 
informações em 
breve!
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Verão: tempo 
de aproveitar 
o Clube de 
Campo!
Que tal se refrescar nos dias 
quentes de verão, aproveitando 
tudo que o Clube de Campo do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Jundiaí, Várzea e Campo Limpo 
pode lhe oferecer? Seja no con-
junto aquático, na sauna, nos 
mais de 80 quiosques espalhados 
pela área de 10 alqueires, ou no 
sossego à beira do lago de pesca, 
o Clube funciona de terça a domin-
go, a partir das 8 horas. 

Vale lembrar que durante o mês 
de fevereiro, em razão do Car-

Truco, marreco!
Já estão abertas as inscrições para o 
Torneio de Truco do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea e 
Campo Limpo, que será realizado 
no dia 15 de março, no Clube de 
Campo. Podem se inscrever duplas 
formadas somente por associados. 
Basta retirar a ficha de inscrição na 
sede central ou na portaria da sede 
de campo. As inscrições terminam 
no dia 12 de março.

Exame Médico
Para aproveitar o verão e o 
parque aquático, mantenha 
sempre seu exame médico em 
dia. Ele pode ser feito no Clube 
de Campo aos domingos, das 
9h às 11h; ou na AME de Jundiaí 
(rua Sócrates de Oliveira, 265, 
Chácara Urbana - telefone 11 
3379-8921), de segunda a sexta, 
das 9h às 11h e das 14h às 16h, 
e aos sábados, das 10h às 13h.

Pratique saúde
Não descuide da sua saúde! A aca-
demia do Clube de Campo conta 
com professores especializados 
prontos para lhe orientar na práti-
ca de exercícios.

Horários: de terça a sexta, das 8h 
às 21h (fechada das 11h às 13h30); 
aos sábados, das 8h às 16h; e do-
mingos, das 8h às 11h.

Dia do Aposentado 
A você, metalúrgico aposentado, segue o 
nosso parabéns pelo seu dia, comemo-
rado em 24 de janeiro. Aproveitamos para 
convidá-lo a vir até a sede central e visitar 
nosso Museu, relembrando a história que 
você ajudou a escrever.
Venha tomar um café conosco!
Teremos o maior prazer em recebê-lo!

naval, o grande lago estará aberto 
somente no primeiro sábado do 
mês (dia 7). 

De quarta a domingo, seguirá o sis-
tema pesque-pague no pequeno 
pesqueiro, das 8h às 17h, sendo 
que sócio paga R$ 25 e não sócio, 

R$ 40 até 10kg de peixes, pagan-
do R$ 10 o kg excedente. O Clube 
possui estacionamento para mais 
de 2.000 veículos, e fica localizado 
na Rodovia Tancredo Neves, km 
53/54 (Estrada Velha Jundiaí-São 
Paulo) - telefone (11) 4526-1114.

Expediente: Metebronca é uma publicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo 
Paulista | Presidente: Eliseu Silva Costa | Jornalista responsável: Carlos Brazil (Mtb 24.098/SP) | Redação: Carlos Brazil 
e Fabiane Bernardi | Diagramação e editoração: Ricardo Ferrer | Atendimento: imprensa@metalurgicosjundiai.org.br | 
tel. (11) 4527-3100 | Site: www.metebronca.com | Sede: Rua XV de novembro, 240 (Jundiaí) | Tiragem: 6.000 exemplares 

No sossego do grande lago, aproveitando o melhor da vida
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Inscrições do torneio vão até o dia 12
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