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AS ASSOCIAÇÕES TÊM QUE INOVAR PARA SEREM COMPETITIVAS

A

s associações devem procurar
avaliar o imenso pontencial
humano que têm em seus quadros e buscar uma saida dinâmica
e motivadora para não serem engolidas, em curto espaço de tempo, pelo mercado tão diversificado
e agressivo.
Muitos associados possuem
pequenas economias paradas em
conta bancária que nada rendem
e, nem sabem quão grande é o
prejuízo que têm!
A idéia básica que a Ajacor está
lançando é criar um sistema que
venha proteger essas pequenas economias individuais tornando-as rentáveis, através de uma Carteira de
capitalização conjunta, conscientizando cada associado em não deixar
em conta corrente tais valores, que
só desvalorizam com a infração.
No entanto, olhando do lado
do banqueiro, tais quantias se
tornam no “grande filé das aplicações”, a custo zero. Ou seja o banco transforma cada Real num milhão e o correntista nem desconfia
que seu dinheiro tem tanto valor!
O fato é que existem milhares
de correntistas nessas condições e
nem percebem que estão sendo
engolidos pela ciranda financeira.
É por essa razão que os bancos têm
grande interesse em criar contas
voltadas para a classe assalariada.
A idéia da Ajacor é fazer crescer o bolo por meio de um fundo
único e conjunto para então dividir
os rendimentos entre os verdadeiros donos do dinheiro e, a chave
transformadora passa pela união
da categoria que faz toda diferença num mercado de capitalização.
O desafio da Ajacor é criar o
fundo único de investimento para
proteger as pequenas economias
dos associados, despertando em

experiências e distancada um o interesse
te do mercado finanem se tornar num
ceiro, obter as melho“notável pequeno inres taxas de mercado
vestidor”, de forma
sobre o montante aplique cada real hoje
cado num fundo único
parado na
conta
a ser criado.
corrente se torne em
Se levar em conta
fonte-de-renda, com
que a maoria da assoretorno em percenciações tem sua resertuais susperiores ao
va emergencial, mas se
rendimento da caderneta de poupança. n Raimundo Mateus - Presi- adicionada ao fundo
Não se enganem, dente da Ajacor
único, facilmente se
já começa surguir
chegaria a cifra mensal
empresas especializadas disputando de 1 milhão de reais para aplicações
esse notável público que formam seguras, já no primeiro mês.
a base das associações, sindicatos,
Do lado legal, seria preciso criar
federações, clube de serviços etc. uma “instituição de investimentos”
que são alvos dos mais diferentes com estrutura própria e um Consee variados segmentos, a exemplo da lho Deliberativo diversificado, para
UBSPT que atua pela internet com atuação independente das associaum site muito atraente.
ções regionais existentes, ainda que
O perfil dos nossos associados atuassem de forma conjunta.
são de pessoas conservadoras e
Uma vez criada a nova “instituique não gostam de correr riscos em ção para investimentos”, com normas
mercado de ações. Neste sentido, as e regras específicas supervisionadas
associações desempenham um im- pelo Banco Central, haveria um inportante papel para direcioná-los, tercâmbio facilitador entre as assocom ética profissional e transparên- ciações, investidores e mercado de
cias, para o mercado de aplicações aplicação, com a opção do “pequeno
com “rendimento seguro e taxas investidor” acompanhar toda a moatraentes, valorizando cada real das vimentação financeira do seu dinhei“pequenas economias” integrado no ro pela internet, sem sair de casa.
fundo único de aplicação.
A Ajacor ao lançar a idéia, abre
Numa projeção modesta, ao ex- espaço para que as 21 Associações
pandir a idéia em termos globais, se inscrevam para fazer parte deste
havendo a união consorciada das 21 grande desafio e participar da nova
associações filiadas à FAACO - Fede- “estrutura a ser criada” sugerindo
ração dos Aposentados e Emprega- inclusive a denominação de “Assodos dos Correios, pode se dizer que ciação Nacional de Investimentos”
a “carteira de aplicações” seria pró- (ANAIN), exclusiva para os associaxima a 4.000 associados.
dos inscritos no quadro.
Num grotesco exemplo, se cada
Na formatação da ANAIN, a sede
associado aplicar uma cota inicial e física de cada associação regional
mensal de R$ 50,00 formaria um fun- já existente, se tornaria na rede de
do único, algo em torno de 200 mil captação junto aos seus associados,
reais por mês, possibilitando o “pe- sem gerar nenhum custo extra opequeno investidor” que mesmo sem racional, situação altamente vanta-

josa em relação ao mercado insurgente que não tem como montar
uma rede de correspondentes em
pontos tão distantes sem fazer investimentos.
A sugestão da Ajacor é dar o
impulso inicial para que cada associado “pequeno investidor” e
Associações se manifestem sobre a
formação da ANAIN, cuja pauta de
encontros pode seguir o calendário
da FAACO, porém, em momentos
diferenciados.
A intenção é definir a padronização de normas e regulamentos por
meio de uma “Comissão de Estudos
Econômicos” para avaliações, pesquisas de mercado com simulações
técnicas e definição dos segmentos
de mercado para atuação.
A pretensão é avançar no debate do tema, preservando as diferenças regionais e trabalhar um modelo capaz de deixar cada associação
livre para fazer as capitalizações
individuais, se preciso contratar um
especialista para uma explanação
técnica sobre credenciais, taxas legais e impostos afetos à ANAIN.
Aproveitando a presença de
um grande número de associados
no XXI ENAC, em dezembro próximo, convidamos os interessados
para uma discussão da matéria e
estabelecer formas em termos de
divulgação da proposta.
Sem dúvida que os associados
e agregados familiares se sentirão
mais participativos em sua associação, valorizando o que se paga a
titulo de mensalidade, com o diferencial de se tornarem os gestores
das suas aplicações familiares, no
“fundo único de aplicação” com o
lema UM REAL VALE UM MILHÃO”,
como ocorre em países desenvolvidos. Sugestões, pelo e-mail ajacor@ajacor.com.br

Beneficiário da Lei 8529/92 reajuste salarial 2011/2012
O Reajuste de 6,87% para os aposentados e pensionistas beneficiários da Lei 8529/92, vai consta da
folha de pagamento do mês de NOVEMBRO com o

LEIA NESTA EDIÇÃO:

pagamento linear de R$ 80,00. Os atrasados de agosto, setembro e outubro/11 serão creditado pelo INSS
entre os dias 05 a 20/11/2011, a título de COMPLE-

CLT/1712 CONTRATO COM DRª
IMACULADA VENCE EM 31 DE DEZEMBRO
n

Página 2

MENTO POSITIVO e não constará do contracheque.
Neste mês de novembro haverá dois depósito
em sua conta bancária em datas diferentes. Confira.

GRANDE SORTEIO DE ANO NOVO - CARTELA NA MÃO
Um aparelho de TV 42 polegadas
n

Página 3

JANTAR FESTIVO DE NATAL NA CHURRASCARIA
GIRAMONDO – 10 DE DEZEMBRO
n

Página 5

2

Jornal Novos Tempos



20 de Outubro a 20 de Dezembro de 2011

CLT/1712 CONTRATO COM DRª IMACULADA VENCE EM 31 DE DEZEMBRO

F

oi noticiado no Jornal NOVOS TEMPOS de dezembro
de 2010 a matéria sobre
os serviços que um grupo de
CLT/1712 de São Paulo, contratou com a Dra Imaculada que
assumiu o compromisso em
conseguir a edição de uma Medida Provisória que viesse a garantir a aposentadoria integralizada para todos os celetistas
conhecidos como 1712 (os admitidos até dezembro de 1976).
Assim, as 21 associações
ligadas a FAACO, fizeram um
grande movimento para arreca-

Manutenção
de Liminar

Continua sendo uma obrigação de cada aposentado da ativa, que está sob a proteção da
justiça, por força da Liminar de
22/12/1997, pagar o valor de R$
20,00 a título de manutenção da
liminar. Como o nosso jornal é
bimestral, estamos recebendo a
manutenção de setembro, outubro, novembro e dezembro 2011,
cujo pagamento deve ser efetuado até o 5º dia de cada mês.

Expediente:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS
E EMPREGADOS DOS CORREIOS
www.ajacor.com.br
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dar R$ 535 mil a ser repassado
à Lobista Dra. Imaculada, caso
conseguisse a Medida Provisória e sua publicação no Diário
Oficial da União contendo a
integralizada da aposentadoria
para os CLT/1712.
Com o tempo decorrido sem

nenhum resultado apresentado
pela Dra. Imaculada, a Ajacor
já se movimenta para ressarcir,
a partir de 31 de dezembro de
2011, o valor que cada colega
depositou na CAIXA agência
0365 - conta Poupança 10.7128 – Operação 013. Para isso, pe-

dimos que nos envie o comprovante dos depósitos efetuados.
O associado que quiser
destinar os valores para abater nas mensalidades, solicitamos nos enviar a autorização via e-mail ou postal.

CRP - COMISSÃO DE RELACIONAMENTO PARLAMENTAR

O colegiado da FAACO, formada pelos Presidentes e Delegados de Associações, em Assembléia realizada em Curitiba/
PR 14/15 de julho, constituiu
a CRP, com a finalidade de desenvolver ações no Parlamento
(Senadores, Deputados, etc.)

que possam oferecer benefícios
aos aposentados, em especial
aos Ecetistas conhecidos como
CLT/1712.
A Comissão funcionará até
dezembro de 2013, assim formada.
Coordenador Jesuíno Caffé –

FAACO SLO/BA
Membros – Valdemir Almeida (Enxuto) JPE/PB
Paulo Arlindo BH/MG
Oscar Nunes POA/RS
Rizeuda Bezerra RIO/RJ
Laerte Setúbal FLO//SC
Dinalva Cardoso SLO/BA

Última decisão do STJ favorece
a desaposentação
O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) beneficiou um
segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
com um reajuste de 58,5%,
em uma ação de troca de
benefício, mais conhecida
como desaposentação.
No processo em questão,
o segurado permaneceu trabalhando com registro na
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), após
se aposentar, e contribuindo
para o INSS. Assim, a Justiça
entendeu que seria correto
encerrar o benefício anterior e
iniciar outro, considerando as
contribuições realizadas posteriormente à aposentadoria.
Dessa forma, o benefício teve
um acréscimo, passando de
R$ 825,09, para R$1.307,41,
por mês.
Com a decisão, aposenta-

dos de todo o país ganharam
mais uma ferramenta para requerer reajustes e, de acordo
com estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), ao menos 500
mil pessoas teriam direito à
revisão por terem permanecido exercendo suas atividades
com registro em carteira, depois de aposentado.
O resultado foi ainda mais
positivo porque o segurado
não foi obrigado em devolver a importância recebida
durante sua primeira aposentadoria, os magistrados
alegaram que enquanto esteve em vigor a aposentadoria inicial, os pagamentos,
de natureza alimentar, eram
devidos pelo INSS.
Alguns magistrados se
baseiam no princípio da irrepetibilidade ou da não devo-

Novos valores a partir de janeiro/2012

Validade meses
12 		
24 		

R$ 12,00
R$ 16,00

lução de alimentos. A desaposentação não significa se
desfazer do benefício, mas
obter um novo, mais vantajoso.
A troca pode resultar na
duplicação do valor do benefício porque, em muitos
casos, o novo cálculo não
tem a aplicação do fator previdenciário devido a idade
avançada do segurado.
O associado que planeja trocar o atual benefício
por outro mais vantajoso,
através da conhecida desaposentação, não tem prazo
para ajuizamento da ação,
até porque o Supremo Tribunal Federal (STF) - mais
alta instância do Judiciário
no país ainda não julgou a
troca do benefício.
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Aniversariante
Especial

Feliz Natal,

meu caro amigo de jornada

Devido a sérios
problemas
de saúde e
“acamado”, Villa
Nova é pessoa destaque na luta
pelos direitos dos Ex1711.
Sempre
alegre e fa- n Asthyages Villa
Nova - 26/11/11
lante tinha - Recife/PE
sempre um
“verbete” para entrar na
prosa “sem ser chamado”.
Um afetuoso abraço
da diretoria da Ajacor e
equipe.

Acostumamos a olhar o Natal como uma data de recordações tristes.
Isto porque a pessoa se dá conta de estar solitária e sente a ausência
das pessoas queridas que que já partiram desta vida.
Vamos modificar nossos pensamento e festejar o Natal com muita
alegria e esperanças porque o nascimento
do Menino Jesus simboliza paz, esperança e humildade.
Um brinde a Vida, a Você e todos familiares.
Os mais sinceros votos de um FELIZ NATAL,
fervoroso e próspero 2012. Que o menino Jesus
jorre em suas vidas muita saúde, paz e realizações.

Fraternalmente R. Mateus –
Diretoria e equipe de trabalho da Ajacor.

Férias Coletivas - recesso
de 09 a 23 de janeiro na AJACOR

Anuidade da
AJACOR 2012

omo acontece a cada ano, neste mês de Janeiro,
a Ajacor concede férias coletivas as secretárias e
suspende suas atividades por 15 dias, retornando
suas atividades no dia 24 de janeiro. Mas, em caso
de emergências ligue 32 3216 9712, vamos lhe atender pelo sistema siga da TIM.
Com carinho as secretárias desejam a cada associado e familiares um feliz Natal e que em 2012
estejamos, com muita saúde e ótimas notícias. Cordialmente Maysa e Juliana.

Só até dia 31 de
dezembro

C

n

Maysa

n

Juliana (estagiária)

GRANDE SORTEIO DE ANO NOVO
– CARTELA NA MÃO –
A Cartela em anexo é
GRATUITA. Marque os números sorteados.
GANHA a TV 42” A
CARTELA QUE CONTIVER
OS 25 NÚMEROS DENTRE
OS 60 QUE SERÃO SORTEADOS A CADA QUINTA
FEIRA DE 08 A 29 DE DEZEMBRO. A CADA RODADA SERÃO SORTEADOS
15 NÚMEROS.

TV 42
polegadas

Acompanhe os resultados
parciais divulgados através
do site ajacor.com.br ou, se
preferir enviado para o seu email. Basta cadastrar-se.
Esteja em dia com a mensalidade até o mês de outubro 2011 e, seja o felizardo
em levar o prêmio. Siga o Regulamento transcrito na cartela. Torça e confira cada sorteio
pelo site: www.ajacor.com.br

– R$ 180,00

Lembramos que partir
de janeiro de 2012 o valor
da mensalidade passa de R$
15,00 para R$ 18,00 reais.
Antecipe a anuidade de
2012 E economize 2 Mensalidades R$ 36,00. Utilize a Conta
da AJACOR 11.235-6 BANCO
DO BRASIL – AG. 0024-8.
Não se esqueça de nos
enviar o comprovante do
depósito.

Folhinha
Calendário
2012

Como acontece a
cada final de ano, junto a esta edição está
seguindo a folhinha calendário para o ano de
2012.
Caso não receba
procure manter contato
com a nossa Secretaria.
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TST DECIDE CONTRIBUINTE BRASÍLIA – CENTRO DAS DECISÕES
SENADO CRIA BENEFÍ- esporte e lazer.
DO POSTALIS COM 58 ANOS CIOS1. PARA
EMPREGADOS DOO projeto foi aprovado na
MÉSTICOS
Câmara, preTEM DIREITO
A Comiscisa passar
são de Aspelo Senado
NA SUPLEMENTAÇÃO
suntos Sociais
Federal para

C

onheça a reclamatória do
participante do POSTALIS visando em receber a suplementação da aposentadoria após
completar aos 58 anos de idade
sem precisar se afastar do trabalho na ECT.
“O Reclamante pretende que
seja aplicada as regras de complementação de aposentadoria
previstas no Regulamento de
1981, ao qual aderiu e incorporaram ao seu contratos de trabalho.
Aduz que as regras do novo
Estatuto alterado não lhe é aplicável porque são prejudiciais,
além de não haver prova de que
a elas aderiram expressa e voluntariamente, só atingindo os empregados admitidos a partir da
data de início da sua vigência 1º
de janeiro de 1997.
Apontam violação dos artigos 5º, II e XXXVI, da CF, 444 e
468 da CLT, 6º, § 2º, da Lei de
Introdução às Normas do Direito
Brasileiro e contrariedade às Súmulas nº 51 e 288 do TST”.
É incontroverso que o Reclamante aderiu ao plano de previdência privada da POSTALIS em
1981, cujo regulamento previa
para a suplementação de aposentadoria por tempo de serviço as
seguintes condições do artigo 23:
58 anos de idade, 35 anos de vinculação ao regime de previdência
oficial, 5 anos de vinculação ao
Postalis e 10 anos de vinculo empregatício com a Patrocinadora.
Incontroverso também que
em 1997, houve alteração das
regras para a complementação
da aposentadoria, sendo exigível,
além das condições previstas no
regulamento original, o desligamento do empregado da patrocinadora.
Quando da adesão do autor
ao plano de aposentadoria em
1981, o rompimento do vínculo
empregatício não era exigido, sendo certo que a alteração ocorrida
posteriormente não lhe alcança,
porquanto em flagrante prejuízo.

Assim, as regras que devem
reger a complementação de proventos de aposentadoria dos Reclamantes são aquelas previstas
no Regulamento vigente em 1981
e não o regulamento posterior, editado em 1997. Esta é a orientação
contida na Súmula nº 288 desta
Corte:
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
PROVENTOS DA APOSENTADORIA (mantida) - Res. 121/2003,
DJ 19, 20 e 21.11.2003
A complementação dos proventos da aposentadoria é regida
pelas normas em vigor na data
da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis
ao beneficiário do direito.
ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior
do Trabalho, por unanimidade,
conhecer do Recurso de Revista,
por contrariedade à Súmula nº
288 desta Corte, e, no mérito,
dar-lhe provimento para restabelecer a sentença que declarou
a prescrição qüinqüenal e deferiu
os pedidos de suplementação de
aposentadoria aos Reclamantes,
desde 29/07/2004, e de devolução das diferenças das contribuições pagas, considerando a condição de beneficiário assistido e
não ativo.
Brasília, 31 de agosto de 2011.
Sebastião Geraldo de Oliveira
Juiz Convocado Relator

A decisão do TST, última
instância da Justiça do Trabalho, assegura o direito do contribuinte em começar a receber a
suplementação do POSTALIS
a partir de 58 anos de idade,
mesmo estando na ativa, e também para os que se desligaram
da ECT em junho de 2009,
mas tinham antes mais de 58
anos de idade. Os atrasados retroagem aos últimos 5 anos.
nosso E-mail:
ajacor@ajacor.com.br

(CAS) do Senado aprovou
dois projetos
de lei que beneficiam os
empregados domésticos.
Um deles dá direito ao salário-família mensal, na proporção
do número de filhos, o valor atual
do benefício para os demais trabalhadores, é de R$ 29,41 para
quem ganha até R$ 573,58.
Outro projeto do senador
Paulo Paim (PT) simplifica o pagamento do FGTS pelo empregador
doméstico. Este seria recolhido
junto com outros tributos, numa
única guia.
2. COM 60 ANOS DE IDADE,
APOSENTADOS PODERÃO FICAR ISENTOS DE IR - PLS 7411
Os aposentados e pensionistas pelo regime geral de Previdência Social podem deixar de
pagar o Imposto de Renda a partir do mês em que completarem
60 anos. A proposta, aprovada
ontem pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, será
agora analisada pela Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) se
aprovada, segue para a Câmara.
3. CÂMARA APROVA ESTATUTO DA JUVENTUDE
O texto prevê os direitos e as
políticas públicas destinadas aos
jovens de 15 a 29 anos, cria também a Rede e o Sistema Nacional
de Juventude, que inclui os conselhos estaduais de juventude e
os sistemas de avaliação e informação sobre a juventude.
Cria condições especiais de
jornada de trabalho que possibilitem compatibilizar o emprego
e os estudos; direito a meia passagem nos transportes públicos
intermunicipais e interestaduais.
Prevê a necessidade de financiamento estudantil para os jovens matriculados regularmente
em instituições com boas notas
no Ministério da Educação; e a
obrigatoriedade de o Estado oferecer ensino médio gratuito, inclusive no horário noturno, além
dos direitos à saúde, cultura, ao

depois ser
sancionado
pela presidente Dilma
Rousseff.
4. GOVERNO QUER URGÊNCIA NA APROVAÇÃO DO PLANO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
O governo federal articula para aprovar, em caráter de
urgência, o Projeto de Lei (PL)
1.992/2007, que institui o regime de previdência complementar dos servidores. O documento
está em votação e o texto pode
ser aprovado ainda este ano.
O PL foi encaminhado pelo
governo, a contar do último dia
3, tem 45 dias para ser discutido
no Senado. Assim, a partir de 18
de novembro, a pauta estará paralisada, enquanto o texto não
for analisado.
O QUE VENHA A SER O PROJETO
A Previdência Complementar
visa oferecer benefícios superiores ao teto do legime Geral de
Previdência Social (RGPS) aos
profissionais que ingressarem na
administração federal após sua
aprovação.
A proposta prevê a criação de
um fundo de pensão único para o
quadro de servidores dos três poderes, que passa a receber aposentadorias até o teto da Previdência Social hoje de R$ 3.691,74
- como acontece com os trabalhadores da iniciativa privada.
Para os servidores com remunerações superiores ao teto da
previdencia, haverá a opção de
aderir ao “Funpresp”, que prevê a
contribuição paritária para o servidor e para a União até o limite de
7,5% no que exceder o limite do
Regime Geral de Previdência Social.
O projeto visa reformular a
Previdência Social e dar igualdade de direitos entre trabalhadores do setor público e privado,
ficando os servidores obrigados
a filiação à “Funpresp” , no prazo de 180 dias a partir da data de
aprovação.
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Jantar Festivo de Natal na Churrascaria Giramondo
na 5ª - 15 de dezembro
NESTE ANO, POR CAUSA
DO XXI ENAC O JANTAR NATALINO SERÁ NA QUINTA-FEIRA
DIA 15/12 ÀS 20:30 HORAS, NA
CHURRASCARIA GIRAMONDO
– AV. BRASIL PROX. TERMINAL
RODOVIÁRIO
Valor único por associado ou
dependente: R$ 10,00
Convidados R$ 25,90 preço
praticado pela Churrascaria.
As adesões devem ser efetuadas até o dia 05 de dezembro
na secretaria da Ajacor. Por limitação de acomodação no lo-
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 4/11

 9/11

Neila B. O. de Moraes

Cezar Furtado Lemes

Uberaba - MG

Varginha - MG

 11/11

 13/11

Addson Augusto Faria

José Carlos da Costa

Juiz de Fora - MG

Vitória - ES

 21/11

 25/11

Rachel Guida Barbosa

Luiz Dario M. Dias

São Lourenço - MG

cal, o preço promocional será
mantido para os 120 primeiros
inscritos.
Não deixe de participar, haverá o sorteio de variados prêmios.

POSSE DO VENERÁVEL DA
LOJA MAÇÔNICA DE MANHUAÇU
É MARCADA POR SURPRESAS

 7/12

 20/12

Eunice F. Cristino

Altilinio Louro

Juiz de Fora - MG

Mar de Espanha - MG
 22/12

 23/12

Sônia Maria Rabelo

Alice G. da Silva
Muriaé - MG

Uberaba - MG

 27/12

 31/12

Eridan W. de Queiroz

Odete Delage Leão

Juiz de Fora - MG

A

loja Maçônica
União,
Liberdade e
Justiça
em
sessão solene
realizada em
18/06/2001
e repleta de
convidados
ilustres, autoridades e
familiares,
prestou
a
n Diretor dos Correios DR/MG – Pedro Amengol fala posse
mais elevada
do Venerável da Loja Maçônica União Liberdade e Justiça
homenagem ao
colega e associado da Ajacor, AN- nal dos Correios, Senhor Pedro
TONIO BRAZ SATHLER, que pela se- Amengol e equipe da REVEN-05
gunda vez ocupa a cadeira de Vene- abrilhantaram o evento, levando
rável Mestre da Loja, para o biênio emoções aos jovens filhos do Ve2011/2013.
nerável, Mágno e André, que tamOs Irmãos do quadros e colegas bém são irmãos do quadro da Loja.
da agência local dos Correios, preA diretoria da Ajacor, se orgupararam uma homenagem surpresa lha da significativa homenagem
para o ato da posse do Venerável recebida pelo Irmão Maçônico
Mestre, que foi o lançamento do Selo Braz, e ao ensejo, apresenta os
Postal personalizado com a foto do “ mais profícuos votos de êxitos na
Braz do Correio”, como é conhecido condução da tão respeitável Orna localidade de Manhuaçu.
dem Maçônica. Fraternal abraço
A presença do Diretor Regio- R. Mateus Pte da Ajacor

Campanha - MG

Juiz de Fora - MG

 1/1

 1/1

Jurandyr P. Alcântara

Clébio Ramos
Muriaé - MG

Leopoldina - MG

 6/1

 7/1

Elias dos Reis Classe

Maurício P. Alves

Juiz de Fora - MG

Perdões - MG

 11/1

 21/1

Tereza G. de Moraes

Maria Inêz H. R. Baptista
Juiz de Fora - MG

Uberaba - MG

 6/2

 8/2

Ivan F. Campos

Francisco S. Margotti

Juiz de Fora - MG

S. J. Del Rei - MG

 12/2

 15/2

Orlando L. Resende

Marilia P. Lyrio

Uberlândia - MG

Vitória - ES

 18/2

 24/2

Leila X. de Souza

Djalma P. Gonçalves

Juiz de Fora - MG

Varginha - MG

A

diretoria da AJACOR cumprimenta os colegas aniversariantes, fazendo votos que tenham muita saúde, paz e prosperidade e que continuem
sendo merecedores da proteção e misericórdia divina, para a mais completa
alegria e felicidade de todos familiares e amigos.

R. Mateus - Presidente da AJACOR
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INSS E DETRAN APERTAM O CERCO
AOS MAUS MOTORISTAS

O

Instituto Nacional do Seguro
Social
(INSS)
começou
ajuizar
as primeiras ações
para o pagamento
de indenizações à
vítimas de acidentes de trânsito pelos motoristas infratores. A intenção é que
eles tenham que arcar com os
custos de auxílio-doença, pensão por morte e despesas pelo
decorrentes do acidente.
A Advocacia-Geral da União
(AGU) - órgão que defende o
INSS na Justiça - estuda a forma
como será feita a cobrança dos

R$ 8 bilhões por ano
das despesas decorrentes de acidentes
de trânsito. De fato,
não é justo para a
sociedade arcar com
o pesado déficit das
contas do INSS para
dar garantias aos segurados, tenha ainda que custear as despesas ocasionadas pela má conduta de motoristas que dirigem
embriagados, em alta velocidade, provocando vítimas d graves
acidentes.
A ordem do INSS é envolver
a parceria do Ministério Público,
da Polícia Rodoviária Federal,

dos departamentos de Trânsito estaduais (Detrans), entre
outros, para que os processos
sejam bem embasados.
O argumento do INSS é que
a medida terá caráter educativo assim como a Lei Seca (Lei
n° 11.705, de 19 de junho de
2008), que estabeleceu sanções como o pagamento de
multa, a suspensão da carteira
de habilitação e a prisão para o
motorista que dirigir embriagado, pois acidentes provocados
por irresponsabilidade do motorista, com certeza, têm que
ser custeadas por quem assumir o risco.

DPVAT - Seguro Obrigatório
O seguro obrigatório, DPVAT
- Danos Pessoais causados por
Veículos Automotores de Via
Terrestre é cobrado junto com o
Imposto sobre a Propriedade de
Mulos Automotores (IPVA) e tem
o objetívo de amparar as vítimas
de acidentes de trânsito em todo
o território nacional.
O (DPVAT) é pouco conhecido
pela população, mas até pedestre tem direito de usá-lo em caso
de acidentes. Em ocorrências de
morte, a indenização é paga aos
herdeiros das vítimas, mas se a
consequência for uma invalidez,

Fiscalização no
trânsito exige
CRLV 2011
O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo)
de 2011 está sendo exigido em
todo o Brasil para todos os finais
de placas de 0 a 9.
O motorista que não apresentar a documentação em dia,
mas tiver com o CRLV de 2010,
vai receber a multa de R$ 82,00
perder três pontos na carteira
e terá que regularizar a dívida
que, após o atraso de 30 dias,
terá o acrésscimo de 20% ao
mês com acréscimo de juros.

é necessária a apresentação de
laudos do Instituto Médico Legal
(IML) que comprovem a perda
ou redução, em caráter definitivo, das funções de um membro
ou órgão, em decorrência de acidente provocado por veículo automotor.
No caso de reembolso de

DAMS são indenizadas apenas
as vítimas que foram socorridas em hospitais particulares,
não tem como pedir o ressarcimento no caso de ser atendido pelo SUS, pois 50% do valor
do DPVAT já são repassados no
ato, para o sistema de saúde
pública.
Mas, se a pessoa é socorrida
no SUS e depois passa para um
especialista particular, ela tem
direito ao reembolso. Daí, a necessidade em estar em dia com
toda documentação do veículo
agilizar os trâmites legais.

Uso indevido
do aparelho celular
Quem fala ao celular enquanto dirige comete infração média
perde quatro pontos
na CNH e paga a multa
de R$ 85,14.
A irregularidade
vem sendo cada vez mais intensa
e, o motorista que comete esta
infração, ignora que o celular
tem a potencialidade maior que
a bebida de dificultar o reflexo do
condutor.
Pesquisas mostram que falar
ao celular, faz com que haja uma
queda de 30% na percepção que

a pessoa tem do entorno, “fato causador de
acidentes”. O motorista
reage de forma mais
lenta, e dificilmente
olha para o retrovisor,
reduz ou ultrapassa a
velocidade compatível com o tráfego, por exemplo. Ele também
avança o sinal, tem dificuldade
para trocar marchas e não vê as
placas de sinalização no trânsito.
O Detran alerta que o dispositivo de viva voz também é proibido pelo CTB, e quem o utiliza
comete infração média.

20 de Outubro a 20 de Dezembro de 2011

XXI ENAC
SANTOS/SP

de 3 a 7 de
dezembro 2011
Faltando poucos dias para iniciar o maior encontro de aposentados do Brasil, mérito exclusivo
dos Correios. Prepare os corações
e até Santos. Boa Viajem.
A Ajacor terá quatro participantes, no primeiro encontro de
Aposentados abordo do NAVIO
ZENITH com intensa programação
promovida pela CVC/turismo.
Durante o evento receberão a
Medalha Paulo Bregaro, àqueles
que se destacaram na realização
de relevantes serviços em benefício dos aposentados dos Correios, escolhidos no CONREP de
Curitiba-PR:
8 Asclepiades Antonio O.
Filho; Coordenador nacional do
movimento 1712
8 Alexej Predtechensky; Presidente do Postalis;
8 Ednaldo de Assunção; Diretor da Assoc. de Paraibana/PB;
8 Giselda de Oliveira – Diretora da Assoc. de Bauru/SP;
8 Humberto Mota – ex-Presidente da ECT e
8 Wilson Abadio de Oliveira
– Diretor Regional DR/SPM

BANCO POSTAL
em janeiro sai
Bradesco e
entra Banco
do Brasil
A partir de janeiro de 2012,
o Bradesco não mais será o correspondente bancário do Banco
Postal por perder a concorrência
para o Banco do Brasil, marca que
significa governo.
A transição já começou, e vai
ficar mais fácil para o associado
pagar seus boletos bancários ou
fazer o envio da mensalidade por
depósito em conta corrente da
Ajacor do Banco do Brasil.
A Ajacor vai encerrar a conta
que tem no Bradesco e manter
apenas a que tem no Banco do
Brasil.
Para seu controle anote o número da conta do Banco do Brasil:
agência 0024-8; conta corrente
11.235-6 Juiz de Fora.

