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PRIMEIRA PARCELA do 13º salário de
aposentados do INSS será PAGA ESTE MÊS
A primeira parcela do décimo
terceiro salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) começará a ser paga no
dia 26 de agosto. De acordo
com a portaria que autoriza
o pagamento, publicada no
Diário Oficial da União (06/08),
os depósitos serão feitos entre
os dias 26 de agosto e 6 de
setembro.
Sobre a primeira parcela do
décimo terceiro, não incidem
imposto de renda ou recolhimento para a Previdência
- cobrados somente sobre a
segunda parcela do benefício.
Têm direito ao décimo terceiro salário os aposentados e
pensionistas do INSS. Não têm
direito quem recebe amparo

Editorial

previdenciário do trabalhador rural, renda mensal vitalícia, amparo assistencial ao
idoso e a pessoa com deficiência, auxílio suplementar
por acidente de trabalho,

pensão mensal vitalícia, abono
de permanência em serviço, vantagem do servidor aposentado
por autarquia empregadora e
salário-família.
FONTE: Agência Brasil

CRISE DA PREVIDÊNCIA
A CULPA NÃO É NOSSA!

Os problemas relacionados à
previdência social se espalharam por todo o mundo. Nos
últimos anos, temos ouvido
que a crise é resultado do envelhecimento da população.
Sabemos que diante das melhorias de condições de saúde
e o surgimento de novos remédios ocorreu a diminuição
da mortalidade infantil, da
fecundidade e maior longe-

vidade. E isso não é um problema! A questão que precisa
ser revista é a própria Previdência Social que precisa se
adequar a nova realidade. Os
meios de comunicação têm
divulgado o “caos” vivido na
França e em outros países da
Europa diante da Reforma
do Sistema Previdenciário
que não atende as necessidades da população. Aqui

no Brasil sabemos
que a Reforma é
necessária e que
precisamos lutar
para que ela venha de encontro
aos anseios do
nosso povo.
NOSSA LUTA CONTINUA!

Eunice Cabral - Presidente

Seminário

Agir com sabedoria previne crimes

Infelizmente, casos e mais casos
de violência são destaque nos
meios de comunicação todos
os dias.
Preocupado com essa situação,
nosso Sindicato promoveu no
dia 17 de agosto (sábado),
em nosso Sítio escola, Itamar
Barbosa de Oliveira, um importante seminário sobre a prevenção da criminalidade.
O tenente Coronel Luiz Marcelo Filogonio, comandante
do 34° Batalhão da PM do
interior, foi quem ministrou a
palestra esclarecendo as dúvidas e orientando nossos (as)
companheiros (as) da melhor
idade em agir com sabedoria

para evitar a violência urbana.
“Tomando alguns cuidados básicos, podemos evitar sermos
surpreendidos”, afirmou.

PRÓXIMO SEMINÁRIO

CALENDÁRIO PARA
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

Data: 14/ 09/ 2013- (Sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira –
Mogi das Cruzes/SP
Horário: Saída as 07h00 da Sede do Sindicato
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Data: 20/09/2013 – (Sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2º andar – auditório
Horário: das 18h00 as 19h00.
PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

Data: 24/09/2013 – (Terça-feira)
Local: Sede do Sindicato -2º andar – auditório
Horário: a partir das 14h00
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ESTATUTO DO IDOSO

CAPÍTULO IV - Das Infrações Administrativas
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Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos
e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho
excessivo ou inadequado: Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 2o Se resulta a morte:
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
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