João Monlevade (MG), SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2015
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ESPECIAL PARA APOSENTADOS
Prezado companheiro, contamos com sua presença
em nossa sede na próxima quinta-feira, dia 26, para os
seguintes compromissos:
1) Assembleia de alteração de estatuto: às 7h30
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os sócios da entidade, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no dia 26 de novembro de 2015, quinta-feira, às 07h30min em primeira convocação e às 08h00min em segunda convocação, com qualquer número, na sede do Sindicato, na Rua Duque
de Caxias, 165, bairro José Elói, João Monlevade (ao lado da Policlínica), para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia:
a- Leitura do Edital de Convocação;

b- Alteração do Estatuto para ampliar a base de representação da categoria profissional;
c- Palavra franca sobre os assuntos relacionados com o objetivo da Assembleia;
d- Leitura, discussão e aprovação da ATA da presente ASSEMBLEIA ora convocada;
e- Encerramento.
João Monlevade, 20 de novembro de 2015
A DIRETORIA

2) Reunião para informações sobre “Meia Hora”: às 8h30
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CONVITE
O Sindicato convida todos os trabalhadores, sócios e não sócios da entidade, para uma reunião dia
26.11.2015, quinta-feira, às 08h30min, na sede do Sindicato, na Rua Duque de Caxias, 165, bairro José Elói,
João Monlevade (ao lado da Policlínica), para informação e esclarecimento sobre andamento dos pro-

cessos 746/2005 e 312/2006, que cuidam do intervalo de repouso e alimentação (Meia Hora);
João Monlevade, 20 de novembro de 2015
A DIRETORIA

Zé Marreta

Sindmon-Metal

Possibilidade de “desaposentar” volta
a aguardar julgamento do Supremo
Aprovada pelo Senado no dia
7 de outubro, a “desaposentação”
foi vetada pelo governo federal um
mês depois, em 5 de novembro.
Com o veto, a possibilidade de o
trabalhador se “desaposentar” volta a depender do Supremo Tribunal
Federal (STF), onde o tema aguarda retomada de julgamento desde
outubro de 2014.
O governo federal sancionou a
Lei 13.183/2015, que altera o cálculo da aposentadoria, com instituição do chamado fator 85/95 (que
combina idade e tempo de contribuição), mas vetou o trecho referente à “desaposentação”.
Paralelamente, esse tema tramita do STF. No dia 9 de outubro de
2014, começou o julgamento dos
chamados Recursos Extraordinários (RE) sobre a desaposentação,
e o ministro relator Luís Roberto
Barroso defendeu o direito de o trabalhador se “desaposentar”. Outra
sessão aconteceu no dia 29 de outu-

DESAPOSENTAÇÃO
- O que é É a possibilidade de a pessoa que voltou a trabalhar depois de aposentar. fazer novo
cálculo da aposendoria considerando o novo período de
contribuição e os novos salários.
Atualmente, se a pessoa
volta ao mercado de trabalho,
com melhor remuneração e,
portanto, com maior contribuição ao INSS, não recebe o valor equivalente.
bro, quando, depois de dois ministros votarem contra a desaposentação, a ministra Rosa Weber pediu
vistas (isto é, pediu tempo para
analisar o processo) e, desde então,
o julgamento não foi retomado, o
que poderá acontecer a qualquer
momento.

Não recebeu ainda a restituição de
Imposto de Renda? Fique atento
Companheiro,
O último lote de restituição de Imposto de Renda de 2015 está programado para o dia 15 de dezembro.
Caso ainda não tenho recebido a restituição, você pode ligar para o
número 146 para certificar-se se seu nome estará no próximo lote ou se
há alguma pendência em sua declaração.
É importantíssima essa checagem porque, caso seja necessária alguma retificação, é preciso que o acerto seja realizado ainda este ano. Se
a declaração foi feita por terceiro (como escritório de contabilidade),
procure-o, para resolver o problema em tempo hábil.

Para conscientizar homens sobre a importância da prevenção e
diagnóstico do câncer de próstata,
entidades médicas em todo o mundo iniciam neste mês a campanha
Novembro Azul.
De acordo com o médico Alfredo Canalini, membro da Comissão
de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o foco da
campanha é conscientizar os homens
para que façam o exame de próstata,
principalmente após os 50 anos.
O urologista explicou que a doença não apresenta sintomas na fase
inicial. Quando o câncer de próstata
começa a apresentar sintomas, a doença já está avançada.
Metalúrgicos da CUT
A exemplo do Outubro Rosa
– que alerta para a prevenção do
câncer de mama –, a Confederação
Nacional dos Metalúrgicos da CUT
(CNM/CUT) e os sindicatos filiados
– como o Sindmon-Metal – apoiam
a campanha Novembro Azul.
(Fonte: CNM/CUT, com informações da Agência Brasil).
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