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Sindicato sai em defesa dos
aposentados e pensionistas

A Diretoria do Sindicato
dos Urbanitários (Sintius) está
participando ativamente das discussões sobre a valorização dos
aposentados e pensionistas do
nosso país e da nossa categoria.
Sempre saímos em defesa
dos nossos associados durante
os debates das fundações. Nossa entidade também está muito
empenhada em questões mais
amplas.
Há cerca de um ano, participamos dos encontros promovidos pelo Movimento dos Aposentados e Pensionistas do Litoral Paulista (MAP-LP). Uma
das estratégias definidas é cobrar
as lideranças que atuam no Congresso Nacional.
O movimento possui vários objetivos. O principal deles
é que o percentual de reajuste
dos benefícios dos aposentados
e pensionistas seja fixado em

Arquivo/Myriam Veiga

O Sintius tem participado ativamente das discussões em defesa dos direitos dos aposentados e ppensionistas
11% com um acréscimo de 5% a criação da Secretaria NacioO MAP-LP quer ainda a
para começar a repor as perdas nal dos Aposentados e Pensio- abertura das contas da Previdêndos anos anteriores.
nistas e do Conselho da Se- cia para garantir maior transpaAlém disso, são defendidas guridade Social.
rência e a garantia de um percen-

Aniversários de dezembro
serão celebrados no dia 17
A Diretoria comemorará o
aniversário dos aposentados e
pensionistas de dezembro no
dia 17, a partir das 9 horas.
Normalmente, a festa é realizada na última sexta-feira do
mês. No entanto, ela terá de ser
antecipada por causa do reces-

so de final do ano do Sindicato.
A celebração de novembro
ocorre no dia 28.
Os aniversariantes aposentados e pensionistas de dezembro estão convidados a participar da festa do dia 17, assim
como os respectivos familiares.

As festas contam com música, comidas e diversão de sobra

Em razão das festas
de final do ano, a
sede do Sindicato
dos Urbanitários
ficará fechada a
partir do dia
19 de dezembro.
O atendimento aos
associados voltará a
ser realizado
normalmente a partir
do dia 5 de janeiro
(segunda-feira).
A Diretoria deseja um
Feliz Natal e um ótimo
Ano-Novo a todos!

tual mínimo de 5% dos valores
obtidos com a exploração do
pré-sal.
Também fazem parte da lista de reivindicações a isenção de
cobrança do Imposto de Renda
sobre os benefícios previdenciários, a implementação da cobrança da Previdência sobre o
faturamento das empresas e
mais pesquisas para a ampliação
da lista de remédios gratuitos
aos idosos.
Fator Previdenciário
Outro importante foco de
luta é o fim do Fator Previdenciário, uma justa reivindicação
do pessoal da ativa. Criado em
1999, durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), o Fator Previdenciário significa, na prática, um
redutor do valor da aposentadoria por tempo de contribuição.

Prêmio Fidelidade Sindical
valoriza nossos associados

Desde 2011, o Sintius homenageia os aposentados e pensionistas da categoria com a entrega do prêmio Fidelidade Sindical Narciso de Andrade. A

lembrança é concedida aos aposentados que estão há cinco décadas filiados ao Sintius e a pensionistas que completaram 25
anos de filiação ao Sindicato.

A homenagem ocorreu em 17 de outubro, no nosso salão de festa
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Mensagem do presidente
Desafios de sobra para
Dilma e congressistas
A população idosa no Brasil atualmente está em cerca de
20 milhões de pessoas. A previsão para 2050 é que esse número alcance a casa dos 64 milhões. Por esse motivo, é essencial que a presidente Dilma
Rousseff (PT) e o Congresso
Nacional pensem no fortalecimento de políticas públicas para
essa faixa etária.
As eleições deste ano reservaram dois aspectos aos aposentados e pensionistas. O lado positivo é que a bancada do setor
foi ampliada, passando de cinco para oito deputados federais.
Por outro lado, a bancada
sindical, cuja função principal é
dar a sustentação e fazer a defesa dos direitos a interesse dos
trabalhadores, aposentados e
servidores públicos, caiu de 83
para 51 na Câmara Federal.
Entendo que um dos principais pontos a ser pautado nessa discussão é equacionar o envelhecimento dos trabalhadores
com novas regras na concessão
de benefícios, como aposentadorias e pensões.
Um primeiro passo seria,
por exemplo, debater o pagamento de benefícios a militares.
No orçamento da União deste

ano, foram reservados R$ 29,2
bilhões para aposentdos e pensionistas das Forças Armadas
(34,3% do total) contra R$ 55,8
bilhões para civis.
A falta de um número grande de parlamentares para intermediar demandas e mediar conflitos entre aposentados/pensionistas, governo e/ou empregadores gera preocupação.
Para equilibrar as forças, é
necessária uma grande e contínua mobilização popular e de
sindicatos para evitar que quem
ajudou a construir a história do
nosso país seja prejudicado.
Seguiremos firmes na luta
pela defesa dos nossos associados e no fortalecimento das fundações. Após essa breve reflexão, desejo a todos um Feliz
Natal e um ótimo Ano-Novo.

Sabesp: Recadastramento de
aposentados e pensionistas G0

A Sabesp iniciou o envio do impresso a todos(as)
aposentados(as) e pensionistas considerados G0
(G-Zero). Ao receber o impresso, verifique que é
necessário anexar foto 3x4 mais recente possível. Em caso de dúvida, procure a Secretaria de
Assuntos para Aposentados e Pensionistas
(SAAP) - 3226-3200, falar com o diretor Sivoca

Venha conhecer o plano
de saúde Prevent Senior
A Prevent Senior é um plano de
saúde pioneiro no atendimento
especializado a pessoas a partir
de 49 anos. Além de ampla rede
credenciada, o convênio oferece
apoio psicológico a cuidadores,
programa de avaliação familiar e
ajuda o cuidador a adequar a casa
de acordo com as necessidades

do idoso. A consultora Jupira
Leopoldo está à disposição dos
associados para tirar dúvidas e oferecer a melhor modalidade de
plano. Mais informações podem
ser obtidas toda terça e quintafeira das 13 às 18 horas, na nossa sede. Telefones para contato:
(13) 4106-2441 ou 99187-0461.
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Novo convênio
Parceria para empréstimo consignado
O Sintius firmou convênio com a empresa Avante
Express, com o objetivo de facilitar a vida dos aposentados
e pensionistas da nossa categoria que necessitam de um
empréstimo consignado.
Os interessados terão a
chance de colocar as contas em
dia, fazer reformas na residência

e replanejar a vida financeira por
meio de empréstimos oferecidos
pela Bradesco Promotora.
As parcelas serão deduzidas diretamente na folha de
pagamento do INSS em 24,
36, 60 ou 72 parcelas.
Um diferencial dessa parceria é a possibilidade de o aposentado e o pensionista da nossa ca-

tegoria fazer uma simulação no
Sindicato. Para realizar a consulta, basta informar o CPF ou o
número do benefício do INSS.
Uma equipe estará de plantão no Sintius para tirar dúvidas
e formalizar os empréstimos dos
interessados a partir do dia 8,
sempre as terças, quartas e quintas-feiras, das 10 às 16 horas.

Aproveite excelentes dias de
descanso na colônia de férias

Valores das diárias e períodos para
janeiro, fevereiro e Carnaval de 2015
JANEIRO - Pacotes de cinco dias
Reservas de 08/12/2014 (segunda-feira) a 12/12/2014 (sexta-feira)
Valores por pessoa para o período de cinco dias
Adulto
De 9 a 13 anos De 5 a 8 anos
Sócio
R$ 350,00
R$ 245,00
R$ 175,00
Convidado
R$ 400,00
R$ 280,00
R$ 200,00
FEVEREIRO - CARNAVAL - Pacotes de quatro dias
Período de 14/02 (sábado para almoço) a 18/02 (quarta-feira, após o café)
Reservas de 12/01/2015 (segunda-feira) a 16/01/2015 (sexta-feira)
Sorteio: 17/01(sábado)
Valores por pessoa para o período de Carvanal (quatro dias)
Adulto
De 9 a 13 anos De 5 a 8 anos
Sócio
R$ 360,00
R$ 252,00
R$ 180,00
Convidado
R$ 400,00
R$ 280,00
R$ 200,00
Valores das diárias para os demais dias de fevereiro (até dois dias)
Adulto
De 9 a 13 anos De 5 a 8 anos
Sócio
R$ 70,00
R$ 49,00
R$ 35,00
Convidado
R$ 80,00
R$ 56,00
R$ 40,00
Observação: As reservas para os pacotes citados acima serão
obrigatoriamente feitas na secretaria do Sindicato. No Carnaval,
haverá a limitação de reserva de um apartamento por associado.
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