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Notícia boa para os aposentados e pensionis-
tas do Instituto do Seguro Social (INSS): entre
os dias 27 de agosto e 10 de setembro, os bene-
ficiados receberão a primeira parte do décimo
terceiro salário. A decisão de antecipar o valor

25,6 MILHÕES RECEBERÃO ANTES O BENEFÍCIO,
SOMANDO MAIS DE R$ 11,2 BI À ECONOMIA

foi tomada pela presidência da República.
Segundo o Ministério da Previdência Social, ma-
is de 25,6 milhões receberão antes o benefício,
somando mais de R$ 11,2 bi à economia. Esta
antecipação não implica a cobrança de Imposto
de Renda, medida que será tomada somente na
liberação da segunda parcela, programada para
novembro.
Não tem direito ao décimo terceiro quem rece-
be: amparo previdenciário do trabalhador ru-
ral, renda mensal vitalícia, amparo assistencial
ao idoso e ao deficiente, auxílio-suplementar
por acidente de trabalho, pensão mensal vitalí-
cia, abono de permanência em serviço, vanta-
gem do servidor aposentado pela autarquia
empregadora e salário-família.

Fonte: www.inssaposentadoria.com

As últimas informações divulgadas pelo próprio governo através da “Auditoria
Cidadã da Dívida da União” demonstram claramente o quanto precisamos
avançar. O que se gasta com o pagamento de juros aos banqueiros é quase a
metade de tudo que se arrecada.
Com isso a previdência Social e outras tantas prioridades acabam sendo direta-
mente prejudicadas. Não sobra para reajustar os benefícios, oferecer atendi-
mento médico digno, e tantos outros serviços que a sociedade está tão carente.
É preciso compromisso e responsabilidade para administrar o dinheiro público.
Temos que bater forte em nossas reivindicações! Mobilização não tem idade!
Vamos à luta companheiros (as).

É PRECISO SABER ADMINISTRAR

Eunice Cabral - Presidente
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CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

É :SEMPRE BOM LEMBRARÉ :SEMPRE BOM LEMBRAR
Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social obser-
varão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os
quais incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente.

CAPÍTULO VII - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ART. 29
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Próximo
Seminário

Data:
08/08/2014 – (Sexta-feira)

Local:
Sede do Sindicato

2º andar – auditório

Horário:
das 18h00 às 19h00

Data:
16/08/2014 – (Sábado)

Local:
Sítio Escola Itamar Barbosa de

Oliveira

Horário: Saída às 07h00
da sede do Sindicato

Data:
26/08/2014
(Terça-feira)

Local:
Sede do Sindicato

Horário:
a partir das 14h00
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QUANDO A DISTRIBUIÇÃO DOS IMPOSTOS É RUIM,
OS (AS) APOSENTADOS (AS) ACABAM SENDO PREJUDICADOS
O último Seminário, realizado no dia 19 de junho, no Sítio
Escola Itamar Barbosa de Oliveira, em Mogi das Cruzes, re-
cebeu o palestrante Daniel Ferrer de Almeida, técnico do
Diesse, que abordou o seguinte tema: “Perspectiva para
Campanha Salarial 2014”. O palestrante apresentou um pa-
norama da atual conjuntura econômica no Brasil e exterior,
dos impactos que isso causa na vida dos cidadãos e do atu-
al momento do setor de confecções e têxtil. “Como os Chi-
neses vendem seus produtos com preços muito abaixo do

mercado, isso acaba provocando uma crise no setor e, con-
sequentemente, a quebra das empresas”, afirmou Daniel.
Para finalizar, a Presidente Eunice Cabral falou da luta do
Sindicato, da Força Sindical e das Centrais por uma melhor
distribuição de renda: “Quando a distribuição dos impos-
tos é ruim, outras áreas acabam prejudicadas. A previdên-
cia social é uma delas”, afirmou Eunice.
Veja no gráfico como o governo gasta mal o dinheiro arre-
cadado:


