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Aposentados já podem
ver valor do 13º salário
Eunice
Cabral

PRESERVAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
A presença constante dos (as) nossos (as) aposentados (as) tem sido
destaque em nosso Sindicato nas mobilizações sindicais, políticas, nas
questões de saúde e do desenvolvimento sustentável.
Nosso último seminário abordou um
tema que nos fez olhar com mais atenção a preservação do meio ambiente
dentro da realidade industrial.
Ver o que está acontecendo, à destruição das matas, poluição dos rios e
mares, e relembrar de como o mundo
onde vivemos era anos atrás cria um
vazio cheio de saudade.
Não podemos deixar de destacar
que algo precisa ser feito rapidamente. E não é só uma atitude governamental que vai resolver o problema; é
uma questão de todos (as) nós!
Precisamos agir de uma forma
onde todos contribuam para a
melhoria do meio ambiente e de sua
preservação. Atitudes simples e isoladas podem significar muito!
É hora de resgatar o que no passado foi realidade; peixes em rios
onde hoje só existe lixo, replantar árvores onde há desmatamento,
desativar lixões onde haviam- áreas
verdes, etc. Vamos deixar nossa marca na história tornando nosso planeta um lugar melhor!

Os 22,8 milhões de beneficiários do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) começam a receber a primeira parcela do 13º salário a partir desta terça-feira,
25 de agosto.
O pagamento de 50% do valor do abono será feito junto
com a aposentadoria referente ao mês de agosto.
No Estado de São Paulo, 5.352.639 beneficiários irão
receber, no total, R$ 2,3 bilhões, em 13º.
No país, o gasto será de R$ 8 bilhões.
Quem se aposentou neste ano ou recebe auxílio não
tem abono integral.
O desconto de Imposto de Renda (para quem ganha mais
do que R$ 1.434,59 por mês) sobre o abono será efetuado
somente na segunda parcela, que será paga entre o final de
novembro e o início de dezembro. Mas haverá desconto de IR
sobre o benefício de agosto para quem não é isento. Aposentados com mais de 65 anos têm isenção maior de imposto.
Fonte: Jornal AGORA

DesenvolvimentoSustentável e
Preservação do Meio Ambiente
O tema do nosso seminário, que aconteceu no último
dia 15 de agosto, no Sítio Escola, em Mogi das Cruzes/
SP, destacou diversos problemas que envolvem a preservação do meio ambiente.
Os principais foram: a questão do aquecimento global,
desmatamento, buraco na camada de ozônio, entre outros.
Nosso departamento mais uma vez esteve presente,
ativo e participante!

Conheça seus direitos
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos,
produtos e serviços que respeitem sua
peculiar condição de idade.
Art. 23. A participação dos idosos em
atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo

menos 50% (cinqüenta por cento)
nos
ingressos
para eventos artísticos, culturais,
esportivos e de lazer, bem como o acesso
preferencial aos respectivos locais.
Exija os seus direitos!

6º Congresso Nacional da Força Sindical
Entre os dias 29 e 31 de julho aconteceu o 6° Congresso
Nacional da Força Sindical, na
Praia Grande/SP.
Mais de 4 mil pessoas estiveram presentes e o Departamento de Aposentados marcou presença participando de
todos os trabalhos e destacando a importância deste departamento dentro da Força Sindical e do nosso Sindicato.
Representantes de 27 estados e de vá-

rios países definiram os rumos
que os dirigentes deverão seguir nos próximos anos.
Entre os temas os dois principais são: Redução da Jornada de Trabalho e a Questão do Trabalho Descente.
A Presidente do nosso Sindicato, Eunice Cabral foi reeleita vice-presidente da Força ao lado do companheiro
Paulinho que continua liderando a presidência da casa.
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REUNIÃO DE SAÚDE E
SEGURANÇA DO TRABALHO
Data: 11/09/09 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2° andar
Horário: 18h00 às 19h00

SEMINÁRIO
Data: 19/09/09 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa
de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Horário 7h00 - Saída da sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS
Data: 29/09/09 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato 2o Andar
Horário a partir das 14h.
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