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O governo aprovou o
reajuste de
7,72% aos
aposentados
que recebem
da Previdência
Social mais de
um salário míni-
mo (R$ 510).
Para conceder o
aumento, foi autorizado um
corte de R$ 1,6 bilhão no or-
çamento, além dos R$ 10 bi-
lhões que já haviam sido
congelados neste ano.

Foi estabelecido que a di-
ferença dos valores pagos
aos aposentados que ganham

SAI O REAJUSTE
DE 7,72%!!!

Os 24 milhões de
beneficiários do INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial) vão receber, a partir do
dia 25 de agosto, metade do
valor do 13º salário. O Minis-
tério da Previdência informou
que deverá cumprir, como
ocorre desde 2006, o acordo
fechado com as centrais sin-
dicais que antecipa a libera-
ção da primeira parcela do
abono de Natal.

Um decreto do presidente
Lula, que deverá ser assina-

INSS PAGARÁ METADE DO
13º A PARTIR DE AGOSTO

acima de um salário mí-
nimo, ou seja, entre os
6,14% pagos no pri-
meiro semestre e os
7,72% aprovados pelo
presidente Lula sairão
na folha de agosto -
que é paga aos apo-
sentados e pensio-

nistas no fim de agosto e iní-
cio de setembro.

O Presidente bateu o pé
em defesa dos aposentados
e mandou cortar gastos do
governo para garantir gan-
ho real de mais de 4% para
quem recebe acima do sa-
lário mínimo.

SAI O REAJUSTE
DE 7,72%!!!

do em julho, irá oficializar o
pagamento antecipado.

Receberão metade do
abono, nos últimos cinco dias
úteis de agosto, os segura-
dos que ganham um salário
mínimo (hoje, R$ 510). Para
quem ganha acima do piso,
o pagamento será feito nos
cinco primeiros dias úteis de
setembro.

LEMBRE-SE: O adianta-
mento do 13° será pago jun-
to com o benefício do mês
que vem (julho)

Mais uma vez a ques-
tão das aposentadorias
depois de passar por um
momento delicado al-
cança uma vitória.

De um lado, parla-
mentares procuram res-
gatar os valores e por
outro o governo dizen-
do não ter condições de
reparar estas perdas.

Aí fica nossa per-
gunta que não tem res-
posta: E como ficam os
(as) aposentados (as)
que a cada ano vêem
seus benefícios sendo
massacrados?

Os índices que re-
ajustam as tarifas e pre-
ços não são os mes-
mos que reajustam os
benefícios. A postura
do presidente Lula
mostra que ele não es-
queceu que também é
um trabalhador!

Diante do reajuste e o
adiantamento do 13° ve-
mos que através da
união da categoria e
apoio do movimento sin-
dical alcançamos um
bom resultado!

   A DIRETORIA

APOSENTADORIA:

A LUTA POR UM

BENEFÍCIO DIGNO
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Data: 17/07/10 (sábado)
Local: Sítio Escola  - Mogi das Cruzes - SP

Horário: Saída na sede do Sindicato às 07h00

07/07

CONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITCONHEÇA SEUS DIREITOSOSOSOSOS

 Data: 02/07/2010 - (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato
 Horário: 18h00 as 19h00

Planos de saúde não podem aumentar o preço de suas mensalida-
des para as pessoas acima dos 60 anos, exceto os reajustes anuais
causados pelos índices inflacionários.

 PRÓXIMA REUNIÃO
DOS APOSENTADOS

PRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIO

REUNIÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Data: 27/07/10 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2o andar

 Horário: A partir das 14 horas.

NOSSA TRADICIONAL FESTNOSSA TRADICIONAL FESTNOSSA TRADICIONAL FESTNOSSA TRADICIONAL FESTNOSSA TRADICIONAL FESTA JUNINAA JUNINAA JUNINAA JUNINAA JUNINA
REÚNE CENTENAS DE PESSOASREÚNE CENTENAS DE PESSOASREÚNE CENTENAS DE PESSOASREÚNE CENTENAS DE PESSOASREÚNE CENTENAS DE PESSOAS

Na última sexta-feira, 25 de junho nosso sindi-
cato foi palco de mais um grande evento!

Centenas de trabalhadores (as) do nosso se-
tor participaram de nossa Festa Junina.

Muita música, comidas típicas da época (pi-
poca, quentão, vinho quente, cachorro quente,
etc) e brincadeiras como pescaria e jogo de ar-
golas fizeram a alegria de todos.

Uma das grandes preocupações de nosso sin-
dicato é com a qualidade de vida do (a) trabalha-
dor (a). Proporcionar integração entre a entida-
de, categoria e seus familiares sempre foi e con-
tinuará sendo uma de nossas principais metas!


