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Previdência decide pagar revisão
de benefícios

A partir de setembro, uma conta
mensal de R$ 28,8 milhões será
incorporada no orçamento da
Previdência Social. Esse é o custo
adicional que o ministério terá para
efetuar o pagamento de benefícios,
com valores revisados, para 117,1
mil contribuintes, que se
aposentaram pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) entre 1998
e dezembro de 2003.

Os aposentados receberão, a
partir de setembro, a diferença entre
o teto do INSS e o valor que tinham
efetivamente direito a receber.
Decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) determinou que a
diferença entre os valores deveria
ser paga até dezembro de 2012.

Pagamento dos valores retroa-
tivos chegará a R$ 1,7 bilhão

Têm direi to ao pagamento
aposentados e pensionistas que
foram prejudicas pelas reformas da
Previdência, que fixaram tetos para
o valor desses pagamentos. Esses
segurados tiveram os contra-
cheques limitados a esses tetos
(R$ 1.200,00, em 1998, e R$
2.400,00, em 2003), mesmo com
direito a receber mais porque
contribuíram com base em salários
maiores. Em média, cada um terá
direito ao pagamento retroativo de
R$ 11.586.

Para diluir o impacto nas contas
públicas, o pagamento será
parcelado.

Entenda o caso
Quem tem direito: Aposentados

e pensionistas do INSS que
passaram a receber benefícios
entre 1998 e dezembro de 2003
e tiveram o valor do pagamento
limitado ao teto da Previdência
(R$ 1.200,00 em 1998, e R$
2.400,00 em 2003).

Por que agora? Em setembro
de 2010, o STF decidiu que os
prejudicados devem ser
indenizados.

Pagamento: O valor médio a
ser pago será de R$ 11.586,00.
O pagamento será parcelado,
e o impacto no Tesouro, de R$
1,693 bilhão.

O ex-gerente geral de Recursos
Humanos da CSN, Sr. João Carlos,
assumiu um compromisso com o
Sindicato de que iria realizar um
estudo, devido às várias reclama-
ções dos trabalhadores da aciaria
(aços líquidos) e GIL (manobreiros e
maquinistas). O estudo tinha o objeti-
vo de reparar problemas salariais.

Sabemos que o piso que a
empresa passou a praticar, de R$
850, atenuou muitos problemas,
principalmente em relação aos
funcionários da guarda, mas
esperamos que o compromisso de
resolver os problemas dos opera-
dores de aço líquido, maquinistas
e manobreiros sejam cumpridos.

Atenção, novo
RH da CSN!

Numa decisão polí t ica de
última hora, foi aprovada ontem
no texto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2012 (LDO)
proposta estabelecendo que o
Orçamento da União terá que
assegurar recursos destinados a
custear aumento real para as
aposentadorias pagas pelo INSS
no ano que vem. A intenção é
garantir aos aposentados que
recebem acima do salário mínimo
ganho acima da inflação, como
já acontece com as aposentadorias
correspondentes ao piso salarial.

Além da inflação
Comissão aprova aumento real também para

aposentados que ganham acima do mínimo
Para 2012, os que recebem o

salário mínimo já têm garantido
um aumento real,  acima da
inflação. Isso porque lei já
aprovada cria a polí t ica de
valorização do mínimo, estabe-
lecendo que o valor do piso será
calculado com base na inflação
do período, mais o PIB dos dois
anos anteriores. Em 2012, o PIB a
ser considerado será o de 2010,
que foi de 7,5%. Assim, o mínimo
e as aposentadorias que recebem
o piso previdenciário terão em
2012 reajuste entre 13% e 14%.

APOSENTADORIA



E.V. Barbosa e Acessórios – LEMART -
descontos de 10% na compra de roupas e acessórios.
Rua Prefeito Assunção, Nº216 - Centro – Itatiaia. Tel.
(24)3352-4213

Seminário Teológico Betel Brasileiro -
desconto de 13% nas mensalidades dos cursos de
Pós - Graduação a Distância. Rua 165, nº 293- Vila
Santa Cecília - Volta Redonda. Tel: (24) 3343-8056
www.betelvr.com.vr

Petrocap News Cursos - desconto de 20% a
30% nos valores relativos a matrícula e mensalidade
nos cursos de Elétrica Industrial,  Residencial,
Comercial, Predial, NR10, Inspeção de Solda, Solda
mig-mag, Eletrodo Revestido, Solda tig, Petróleo e
Gás, Inglês, Inglês Offhore, Automação Industrial com
ênfase em Instrumentação. Em Resende: Avenida

Conheça nossos novos convênios
Tenente Coronel Adalberto Mendes, nº 235, loja 50 -
Centro Comercial Goiabão, Manejo.  Tel: (24) 3354-
2859. Em Barra Mansa: Rua República do Paraguai,
nº 68 Centro. Tel: (24) 3328-5597

 NUTRICIONISTA - Dr Cristiane Ribeiro
de Souza Passos - desconto de 30% nos
atendimentos de Avaliação Antropométrica, Orientação
Nutricional, Elaboração de Cardápios
individualizados e/ou familiar, prescrição e avaliação
de exames laboratoriais, prevenção e tratamento de
patologias pré-existentes, tais como Diabetes Mellitus,
Hipertensão Arterial, Sindrome Pluremetabólica,
doença do Trato Gastrointestinal e Absortiva. Rua 14,
nº 350 - sala 627 - Pontual Shopping - Vila Santa
Cecília- Volta Redonda. Tel: (24) 3112-2203 /
9858-1160

Você que é sócio, conheça mais convênios no site:
www.sindmetalsf.org.br

Decisão da 14ª Vara Federal
concedeu a uma telegrafista aposen-
tada dos Correios correção de 24%
no benefício, com direito a atrasados
por cinco anos. Ela requereu a
aposentadoria ao INSS em 1995,
mas não teve o reconhecimento de
período em atividade especial.
Assim, aposentou-se pela proporcio-
nal, com somente 76% da sua média
contributiva. A Justiça reconheceu
direito ao tempo especial, e ela
ganhou mais 20% em período,

Revisão dá 24% a quem se aposentou
na proporcional

Decisão da Justiça Federal garante atrasados e abre precedente para outros segurados
seguindo entendimento estendido a
outras categorias, como motoristas
de caminhão e engenheiros.

O INSS não reconhece a
especialidade da atividade, e
praticamente todos os telegrafistas
têm direito a essa revisão. Até 1985,
a atividade de telegrafista era
considerada especial, devido aos
movimentos repetitivos.

Por isso, metalúrgico, antes de dar
entrada na sua aposentaria, procure
seu sindicato munido de seu PPP.

DESAPARECIDO
O Engenheiro Químico Ricardo Lisboa de Rodrigues Marques, de 63 anos,

desapareceu na tarde do dia 09 de julho, em Volta Redonda. Ele sofre de problema
renal crônico, necessitando de hemodiálise 3 vezes por semana, e tem transtornos
psiquiátricos. Ele costuma fugir para lugares desertos, como matas.

Quem tiver informações, favor avisar as autoridades (Polícia, Bombeiros ou
Guarda Municipal) ou o irmão de Ricardo, José Carlos, pelo (21) 9411-5818.

Festa Julina dos
Aposentados do Sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos
convida para a Festa dos
Aposentados e  Pensionistas.
Será dia 29 de julho, a partir
das 15h, na subsede do
sindicato, na Avenida Antônio de
Almeida, 603, Retiro.

Música ao vivo com Nonô
dos Canarinhos, Pedro do
Acordeon e Alpha Mix.

Comidas típicas, festival de
prêmios, bingo e muita
diversão. Cartelas limitadas!


