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GOVERNO VOLTA ATRÁS E 
DECIDE PAGAR METADE DO 
13º DO INSS EM SETEMBRO

GOVERNO VOLTA ATRÁS E 
DECIDE PAGAR METADE DO 
13º DO INSS EM SETEMBRO

Não bastasse tudo que vem 

acontecendo no Brasil e que nós 

t o d o s  o s  m e s e s  t e m o s  

destacado aqui, agora temos 

que encarar uma situação 

revoltante.  O pagamento 

antecipado da 1ª parcela do 13° 

salário que todos os anos vêm 

sendo pago antecipadamente 

no mês de agosto,  está 

ameaçado.

O governo vem com a estória de 

que não tem recursos para 

antecipar o pagamento! 

É claro que com tanto dinheiro 

vazando pelo “ralo”, corrupção, 

superfaturamento de tudo e 

inúmeros escândalos não vai 

sobrar  NADA para estes  

“poucos” milhões de brasileiros 

(as) que têm em seus benefícios 

a única fonte de subsistência.

Estamos fartos! Esperamos que a 

situação seja revertida e que 

NOSSO dinheiro seja pago!

Eunice Cabral
Presidente

INDIGNAÇÃO!

13º13º
A presidente Dilma Rousseff decidiu nesta segunda-
feira, 24/08, que pagará a primeira parcela do 13º de 
aposentados e pensionistas do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) já em setembro.
O pagamento será feito junto com o benefício, que 
começa a cair na conta no dia 24 de setembro e vai 
até o dia 7 de outubro.
Segundo nota enviada pelo Palácio do Planalto, "o 
adiantamento de 50% do 13º salário dos benefícios 
de aposentados e pensionistas da Previdência 
Social  (grat i f icação natal ina) será pago 
integralmente na folha de setembro (creditada a 
partir do dia 24/09).
Os outros 50% da gratificação natalina serão pagos 
na folha de novembro, conforme a rotina tradicional", 
informou o órgão.

Fonte: Jornal Agora



É SEMPRE BOM LEMBRAR:
CAPÍTULO V    -   da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, me-

todologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados.

        § 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, com-

putação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna.

        § 2o Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhe-

cimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da identidade culturais.

Próximo Seminário

Data: 29/09/2015 (terça-feira)

Local: Sede do Sindicato

Horário a partir das 14h00

Data:19/09/2015 – (sábado)

Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira

Horário: Saída as 07h00 da sede do Sindicato

Reunião dos  Aposentados 
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Preferencialmente com hora marcada

A maioridade penal vem sendo discutida 
pela sociedade e o nosso sindicato 
destacou o tema no seminário do mês de 
agosto (15/08) no Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira em Mogi 
das Cruzes.
O palestrante Dr. Cel. Luiz Marcelo Filogonio falou do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, dos direitos e obrigações das pessoas 
entre 12 e 16 anos, e da diferença entre crime e contravenção penal.
“Educação vem de casa, precisamos de melhorias no ensino escolar; 
temos que abraçar nossos filhos senão os traficantes os abraçam”, 
finalizou a presidente Eunice Cabral.
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