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2011, entramos no foco!

2012... Estamos chegando aos 80 anos
mais fortes e atuantes que nunca!
Um Feliz Natal e um Ano Novo
de esperanças renovadas!!!
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2011... entramos no foco!!!!
União, força e respeito foram nossos maiores triunfos!
O ano
a de 2011 foi diferente para a categoria ferroviária. Conseguimos o reajuste
para
ativos da Valec, aposentados e
p
pensionistas, através da negociação,
em 6,51% já acrescidos aos salários e
proventos, inclusive com os atrasados
já quitados em outubro (para quem
tem a paridade).
Na MRS cuidamos de questões como
jorn
jornadas
de trabalho, extensão da periculosidade,
id d segurança, etc., já que o acordo vigente
tem validade até abril/2012. A última etapa foi a elaboração da
pauta de reivindicações para o próximo Acordo Coletivo, através
das reuniões setoriais, colhendo sugestões.
Já na CPTM houve mesmo uma total mudança de comportamento, com o movimento grevista, depois de muitas tentativas
de um acordo que correspondesse às nossas reivindicações justas.
              
fomos ao TRT-SP e ganhamos, entre outras coisas, aumento real.
Apesar da CPTM ter recorrido ao TST, em Brasília, derrubamos o

Que neste natal.....
Lembre-se dos que vivem em guerra,
e faça por eles uma prece de paz.
Lembrar-se dos que odeiam,
e faça por eles uma prece de amor.
Perdoe a todos que te magoaram,
faça por eles uma prece de perdão.
Lembre-se dos desesperados,
e faça por eles uma prece de esperança.
Esqueça as tristezas do ano que termina,
e faça uma prece de alegria.
Acredite que o mundo ainda pode ser
melhor, e faça por ele uma prece de fé.
Obrigada Senhor:
Por ter alimento, quando tantos passam o ano com fome.
Por ter saúde, quando tantos sofrem neste momento.
Por ter um lar, quando tantos dormem nas ruas.
Por ser feliz, quando tantos choram na solidão.
Por ter amor, quantos tantos vivem no ódio.
Pela minha paz, quando tantos vivem o horror da guerra.
Que no ano novo que se inicia, o amor permaneça
em sua vida e conduza os seus dias.

Feliz Natal! Feliz 2012!
A diretoria

efeito suspensivo e estamos recebendo os 6,9% (o processo ainda
será julgado).
Entramos no foco! 2011 é o ano para ser lembrado e melhorado....O
ano em que a categoria ferroviária, através do nosso movimento
grevista, tratado como o maior da década pela imprensa, se impôs
mais uma vez, resgatando o trabalho de nossos antecessores, vanguardistas na luta por melhorias para a classe trabalhadora.
Para fechar com chave-de-ouro o ano, o Sindicato adquiriu um
“clube de campo”, para o lazer dos nossos associados e seus familiares. Veja nessa edição, o projeto da reforma! Um espaço que vai
dar a todos os seus freqüentadores dias de descanso, sossego; um
local para recarregar as “baterias” e voltar revigorado ao trabalho.
Avante, companheiros; não vamos perder o foco! Que em 2012
nossa trajetória seja de vitórias, colhendo o que plantamos, pois boa
árvore sempre dá bons frutos.
Um Feliz Natal e um Ano Novo de muita harmonia,
crescimento pessoal e felicidades para todos!
Eluiz Alves de Matos - Presidente

Homenagem
              rovia. Assim tem sido com o nosso associado Sergio Andrade de Sá,
aposentado desde 2000, depois de 25 anos de trabalho. De família
          "  
lembranças do seu tempo de trabalho. Sabendo da sua ligação com
a ferrovia, sua esposa, D. Márcia, prestou-lhe uma homenagem no
seu aniversário, pitando no muro de sua casa, temas relacionados à
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

        
Em 2011, fechamos acordo com a Valec e o Ministério do Planejamento relativo à data-base de maio para ativos, aposentados e pensionistas
   < ="  " *+>?   ""<          ="      ""@"  
04 meses. Vale lembrar: quem recebeu o reajuste aplicado pelo Governo em abril, não recebeu esse reajuste.

Direitos da Melhor Idade
 
        
Passe-livre nos ônibus urbanos e meia-entrada no cinema não são
os únicos direitos de quem tem mais de 60 anos. Embora muitos idosos não saibam, a legislação garante vários outros benefícios a essa
faixa etária. Conheça sobre alguns desses direitos e como obtê-los.

 "         
      mentos devem ser compatíveis com os rendimentos de aposentadorias
e pensões. Procurar empresas ou órgão do governo responsável pelo
programa habitacional.

       50% para maiores de 60 anos; as
regras variam de acordo com município ou estado, mas em geral basta
apresentação da identidade.

 Desde 2004, os contratos de plano de saúde não
podem aumentar o valor pago pelos consumidores quando eles completam 60 anos ou depois disso. Por isso, resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina o aumento do valor
por faixas etárias, até o consumidor completar 59 anos; depois disso,
não pode mais haver aumentos, a não ser o reajuste anual permitido pela agência. As operadoras de saúde continuam aumentando os
preços para os idosos que contrataram o plano antes de 2004. Em
2008 houve decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que os
contratos antigos também não podem ter aumento para os maiores de
60 anos. Os idosos que entram na Justiça têm conseguido o direito
de não pagar mais e até reaver valores aumentados já pagos. (fonte:
g1.globo.com, 23/07/09)

      "      *+  
que não receba nenhum outro, com renda familiar menor que um
quarto do salário mínimo por pessoa. Procure agência da previdência
social.
       maiores de 65 anos (em alguns municípios, mulheres maiores de 60 e homens maiores de 65 anos).
        duas vagas em cada veículo de
Transporte interestadual. Se essas vagas já estiverem preenchidas, o
idoso tem direito a desconto de 50% no preço da passagem. Procure
o guichê da empresa e apresente a identidade mais comprovante de
renda, podem ser usados vários documentos, mas no caso de idosos
que não têm nenhuma renda ou não têm como comprová-la, pode-se
pedir uma carteirinha na assistência social do município. Em caso de
"       "  " "      
ANTT na rodoviária.
          As isenções de impostos como o
Imposto de Renda (IR) e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
são menos conhecidas dos idosos, mas só valem em alguns casos. No
caso do imposto de renda, só tem direito à isenção quem recebe aposentadoria ou pensão e tem doenças graves como câncer, cardiopatia
ou Parkinson (ver lista completa de doenças no site da Receita). Já no
caso do IPTU, a isenção depende de o município ter legislação que
garanta esse direito. Por isso, as regras variam. Em São Paulo, por
exemplo, só têm direito os idosos que não têm outro imóvel no município e com renda de até três salários mínimos.
     idosos com mais de 60 anos, que são
parte em processos ou procedimentos judiciais têm prioridade na tramitação deste em qualquer instância. O advogado deve fazer o requerimento pedindo prioridade na tramitação.
    idoso maior de 60 anos tem prioridade em
programas habitacionais públicos ou subsidiados pelo governo. 3%
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