
Determinadas aposentadorias

por invalidez têm direito a

25% sobre os proventos da

Previdência

A FENACEF orientou suas asso-

ciações para que fizessem a divulga-

ção de uma proposição aprovada du-

rante o XXVIII Simpósio Nacional de

Economiários Aposentados, em Gra-

mado, que alerta os economiários apo-

sentados por invalidez sobre seus di-

reitos. Conforme os termos do decre-

to 3048, de 06.05.99, do regulamen-

to da Previdência Social, os aposen-

tados por invalidez devem receber a

majoração de 25% sobre os proventos

pagos pela Previdência Pública.

Podem usufruir dos acréscimos em

suas aposentadorias, os aposentados

que enquadram-se numa das seguin-

tes situações: cegueira total, perda de

nove dedos das mãos ou superior a

esta, paralisia dos dois membros su-

periores ou inferiores, perda dos mem-

bros inferiores, acima dos pés, quan-

do a prótese for impossível, perda de

uma das mãos e de dois pés, ainda que

a prótese seja possível, perda de um

membro superior e outro inferior quan-

do a prótese for impossível, alteração

das faculdades mentais com grave per-

turbação da vida orgânica e social,

doença que exija a permanência contí-

nua no leito e incapacidade permanente

para as atividades da vida diária.

O acréscimo no valor da aposen-

tadoria por invalidez cessará com a

morte do aposentado, não sendo in-

corporado ao valor da respectiva

pensão.

Esta terra tão florida

Que mais parece um postal.

Tanto calor, tanta vida

Ela é um eterno Natal.

Sentimos isso na alma

A força do nosso encontro

De pensar que assim se espalma

Algum problema que exista

Pois, com a nossa reunião

Fazendo então a nossa lista

O que vai no coração

Os direitos e a justiça

O entendimento que se lança

A nós que viemos do cerrado

em busca de muita esperança

Que seja assim como a hortência

Que traz tanta luz a Gramado.

Beatriz Bermúdez

Delegação de Brasília

Gramado, novembro de 2006.

Manaus se prepara para sediar o próximo Simpósio
A Associação de Aposentados do Estado do Amazonas já começou os

preparativos para a organização do XXIX Simpósio, que acontecerá

em 2007, em Manaus. Comece a se organizar você também.
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E o Simpósio continua...

Os gaúchos no Simpósio

Homenagem da

delegação da AEA/DF

 a AGEA, durante o

XXVIII Simpósio


