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Ex-funcionário da Krupp consegue a desaposentação na Justiça

Com a nova aposentadoria, Osmar Vidal obteve um acréscimo 
de R$ 1.523,04 no valor mensal. CO

M
U

N
IC

AÇ
ÃO

 S
IN

D
IC

AT
O

Em maio, o metalúrgico 
aposentado Osmar Henrique 
Vidal foi pego de surpresa 
ao sacar sua aposentadoria 
no banco. “O saldo era 
zero! O benefício havia sido 
bloqueado, mudado de 
banco e de valor”, lembra.  
Foi assim que Vidal descobriu 
que havia conseguido a 
desaposentação judicial. 
A desaposentação - ou a troca 
de aposentadoria - é uma 
ação judicial usada por quem 
aposenta, mas continua na 
ativa e contribuindo para a 
Previdência. Na prática, o 
trabalhador renuncia ao seu 
benefício e pede outro mais 
vantajoso, considerando as 
prestações pagas após o 
requerimento da primeira 
aposentadoria. Como o INSS 
não reconhece este direito -  
ainda não regulamentado por 
lei - hoje a desaposentação 
só pode ser obtida por via 
judicial.
Foi isso que ocorreu com 
Vidal. Ele se aposentou em 
1996 pela Sifco e depois 
trabalhou por mais nove 

anos na ThyssenKrupp. 
“Em 2013 entrei com o 
pedido de desaposentação. 
Busquei orientação na AMA 
(Associação do Metalúrgico 
Aposentado), no Sindicato, 
esclareceram minhas 
dúvidas e me explicaram que 
precisaria de um advogado”, 
conta.
Inicialmente o caso foi julgado 
improcedente, em Jundiaí. 
“Recorremos e ganhamos. 
Não houve a necessidade 
de devolução dos valores já 

recebidos e conseguimos 
assegurar o direito ao 
recebimento das diferenças”, 
explica dr. Erazê Sutti, do 
departamento Jurídico do 
Sindicato dos Metalúrgicos, 
responsável pelo caso. 
Com a nova aposentadoria, 
o metalúrgico obteve um 
acréscimo de R$ 1.523,04 no 
valor mensal. “É um ‘a mais’ 
que soma no fim do mês e 
vai ajudar nas despesas da 
família”, comemora. 
Saiba mais na página 2
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Nós, como Sindicato, sabemos que 
a nossa missão é lutar por melhores 
condições de trabalho, de salário, 
de vida. E isso se aplica também aos 
companheiros aposentados, que 
tanto contribuíram para escrever a 
história da família metalúrgica.

Por isso, nos alegra saber de casos 
como o do aposentado Osmar 
Vidal, que conseguiu na Justiça a 
desaposentação, melhorando o 
valor do seu benefício. Nada mais 
justo, afinal se mesmo depois 
de aposentado o companheiro 
continuou na ativa, contribuindo 
para a Previdência, que a justiça 
seja feita! Torcemos para que 
outros também tenham o esforço  
reconhecido e estamos aqui para 
orientar no que for preciso.

Também estamos vendo nosso 
consultório odontológico 
funcionando a todo vapor. 
Esse espaço foi idealizado 
para proporcionar o que há de 
melhor na área para associados 
e aposentados. Com esforço, 
conseguimos unir atendimento 
profissional, tecnologia e preço 
bom! 

Cuidar da saúde bucal também é 
sinônimo de qualidade de vida. E 
queremos isso para você e para 
toda sua família. Venha tomar 
um cafezinho com a gente no 2ª 
andar da sede e já marque uma 
avaliação. O aposentado, aqui, 
tem um desconto ainda maior!

Palavra do Presidente

Eliseu Silva Costa
Presidente

Por uma melhor 
qualidade de vida
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O que é a desaposentação?
 É a possibilidade de refazer o cálculo da aposentadoria 
com base nas contribuições feitas ao INSS enquanto o 
trabalhador, já aposentado, ainda continua trabalhando.
 
É sempre vantagem renunciar a uma aposentadoria 
para pedir outra?
Não. É preciso fazer os cálculos antes de fazer o pedido, 
que deve ser encaminhado à Justiça.
 
Até em quanto é possível aumentar o valor da 
aposentadoria recorrendo à desaposentação? 
Vai depender da quantidade e do valor das contribuições 
posteriores à aposentadoria, por isso a necessidade de 
se fazer um cálculo antes de entrar com a ação. A idade 
também faz diferença nos cálculos, por conta do fator 
previdenciário, assim como a nova Fórmula 85/95, que 
deve ser levada em conta nos casos de desaposentação.
 
Ficou com dúvida? Ligue para a AMA: 4527-3100

O aposentado Argeu 
Leandro encontrou uma 
carteirinha de sócio do 
Sindicato do ano de 1964. O 
documento pertencia ao pai 
dele, também metalúrgico. 
“Meu pai trabalhava na 
ThyssenKrupp e foi um 
colaborador do Sindicato. 
Como é uma recordação 
muito importante, de valor 
histórico, decidi doar ao 
Museu”, disse. 
Preciosidades como esta, 
que ajudam a contar a 
história da metalurgia em 

Carteirinha de 51 anos é doada ao Museu

 B
RU

N
O

 G
AL

IE
G

O

O aposentado exibe a carteirinha de sócio do 
Sindicato que era do pai dele, de 1964

Jundiaí e região, 
c o m p õ e m  o 
a c e r v o  d o 
M u s e u  d o 
M e t a l ú r g i c o . 
O b j e t o s , 

fotografias e documentos 
que retratam o dia a dia 
dos trabalhadores e as lutas 
por melhores condições de 
trabalho. 
Você também pode ajudar 
a contar esta história 
doando algo para o Museu. 
Mas atenção! O objeto 
precisa ter relação com a 
área metalúrgica, como 
equipamentos ou peças 
produzidas em uma das 
indústrias. Também pode 
ser uma foto rara ou 
documentos. 

Saiba mais sobre a desaposentação



Muita aventura na 
Sessão Pipoca

Cursos de música com 
desconto para sócios

Consultório Odontológico: profissionalismo e bom preço
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No dia 4 de agosto, às 14h30, 
a Sessão Pipoca do CineArte 
exibe “O Cangaceiro”, com 
Adoniran Barbosa no elenco. 
O filme recebeu prêmio de 
Melhor Filme de Aventura 
e Melhor Trilha Sonora no 
Festival de Cannes. Ainda 
em julho, no dia 25, às 
19h, entrará em cena “Billy 
Elliot”. Todas as sessões são 
gratuitas, com direito a suco 
e pipoca. Prestigie e traga sua 
família!

A escola de música Skalla 
oferece 50% de desconto 
para sócios do Sindicato 
e familiares nos cursos de 
vários instrumentos, aulas 
de canto e coral. As aulas, 
que são dadas por músicos 
da Banda Skyppe, começam 
em agosto e podem ser feitas 
na escola (no Caxambu) 
ou no Clube de Campo do 
Sindicato. Informações pelos 
telefone (11) 4584-4865.

ATENÇÃO!
A partir deste mês, os exames médicos para sauna serão 
realizados apenas no consultório da Rua Dr. Sócrates 
Fernandes de Oliveira, 265, Chácara Urbana.
Informações pelo telefone 3379-8922.

O consultório odontológico do 
Sindicato dos Metalúrgicos já 
está funcionando, recebendo 
associados e aposentados. 
Localizado no 2° andar da 
sede, o ambulatório conta com 
profissionais experientes e 
aparelhagem moderna para 
atender todas as necessidades. 
Tudo isso sob a coordenação do 
dr. Luiz Carlos Trefílio.
A aposentada Rosenilsse 
Moda Pebes aprovou as novas 
instalações. “O atendimento 
é muito bom, os preços são 
muito vantajosos para quem é 
aposentado e os profissionais 
muito bem qualificados”, disse.

Fábio Jr. no Espaço M, 
dia 1º de agosto

Se você é fã do Fábio Júnior e 
sócio do Sindicato terá 20% de 
desconto no valor do ingresso! 
O show promovido por CTZ, 
PlayShows e Viva La Vida tem o 
apoio do Sindicato, por isso o 
desconto (exceto para Mesas 
Premium). E só os associados 
poderão comprar os ingressos, 
que são limitados, na Sede do 
Sindicato. 
Os pontos de venda podem ser 
conferidos no endereço abaixo: 
www.guicheweb.com.br/
fabiojunior 
Mais informações pelo telefone  
11-94243-7516.
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Graças a esse convênio 
conquistado pelo Sindicato, é 
possível fazer restauração a partir 
de R$10; tratamento de canal 
a partir de R$ 50; clareamento 

a partir de R$ 50; radiografia a 
partir de R$ 5, e muitos outros 
procedimentos também com 
descontos. Agende uma avaliação 
pelo telefone 4527-3100.

Rosenilsse aproveitou os preços 
especiais para aposentados
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Tradição e diversão no Arraiá do Sindicato
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No dia 20 de junho, o Clube de 
Campo do Sindicato abriu as 
porteiras para receber o público em 
mais um Arraiá dos Metalúrgicos. 
A festança contou com comidas 
típicas, quadrilha, muita diversão, 
além do quentão, vinho quente e 
pipoca, distribuídos gratuitamente. 
“Já faz quatro anos que venho ao 
arraiá do Sindicato. Eu e minha 
esposa adoramos vir aqui dançar 
quadrilha”, declarou o aposentado 
Rene Buscatto, acompanhado da 
esposa Darcy Buscatto.
O evento já é tradição na família de 
Cleiton José de Almeida, que veio 
acompanhado da esposa Maria 
Aparecida de Almeida e da neta. 
“Acompanho todos os anos a festa 
junina, e é sempre muito agradável”, 
disse o aposentado. 
E a boa música deixou o arraiá mais 
agradável ainda. Se apresentaram 
o Trio Serelepe, Juliano Gaiteiro e a 
dupla Rosa e Rosinha.


