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Presidente

O INSS confirmou que vai
enviar cartas aos (as) apo-
sentados (as) com direito
a atrasados da revisão
pelo teto a partir da primei-
ra semana de setembro.
As correspondências
chegarão a  pelo  me-
nos  107 .352  segura -
dos no país.
No caso dos 11 mil bene-
fícios que a Previdência
está analisando se há di-
reito, os que forem incluí-
dos também receberão
cartas, mas ainda não há a
confirmação de quando
elas chegarão.
Nas cartas, os (as) apo-

INSS confirma envio de

cartas com atrasados

sentados (as) saberão
o valor dos atrasados
e a data em que o di-
nheiro será deposita-
do, já que os atrasados
serão pagos em quatro
lotes, de 31 de outubro
deste ano a 31 de janei-
ro de 2013, de acordo
com os valores.
Quem tiver até R$ 6.000 de
atrasados receberá a gra-
na primeiro, no pagamen-
to do dia 31 de outubro.
Já os (as) aposentados
(as) com direito a mais
de R$ 19 mil ficarão
por último, no dia 31
de janeiro de 2013.

INSS confirma envio de

cartas com atrasados

É uma obrigação a Previdên-
cia Social pagar os valores
atrasados para milhões de
aposentados (as).
Afinal esta classe trabalhado-
ra já contribuiu e muito para o
desenvolvimento desta nação.
Apesar de ter por lei o am-
paro para o pagamento do
que lhes é devido, ainda te-
rão que se sujeitar a tão co-
nhecida burocracia.
Isto quer dizer que, mais uma
vez, quem vai ficar no prejuí-
zo são os (as) aposentados
(as) que irão receber em lo-
tes até 2013!
Sem contar que aqueles que
não receberem a carta do
INSS terão que entrar com
pedido na Previdência!
Estes fatos  nos fazem abra-
çar ainda mais a causa
previdenciária e nos moti-
vam a prosseguir na luta
para que o a Previdência
Social exerça seu real pa-
pel e nossas leis efetivamen-
te sejam cumpridas.
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PRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIOPRÓXIMO SEMINÁRIO

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHOREUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

CALENDÁRIO PARA

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO

Tema: Drogas: o risco que ameaça o mundo
Palestrante: Major do 34° Batalhão da Polícia Militar de Bragança
Paulista, sr. Luiz Marcelo Filogônio
Data: 17/09/2011 (sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira - Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do Sindicato

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTPRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOSADOSADOSADOSADOS
Data: 27/09/2011 (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2º andar - Auditório
Horário: A partir das 14h00

ESTESTESTESTESTAAAAATUTTUTTUTTUTTUTO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSOO DO IDOSO
CAPÍTULO VII - Da Previdência Social

Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão
do Regime Geral da Previdência Social observarão, na
sua concessão, critérios de cálculo que preservem o
valor real dos salários sobre os quais incidiram contri-
buição, nos termos da legislação vigente.

Tema: Primeiros Socorros
Palestrante: Sra. Letícia Sales Vasconcelos – Enfermeira do Trabalho
Data: 02/09/2011 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato - 2º andar - Auditório
Horário: das 18h00 às 19h00

Aposentados(as) tem atuação

marcante em Seminário
No seminário “Assédio Moral no Mundo do

Trabalho”, realizado no último dia 20 de agos-
to, no Sítio Escola Itamar Barbosa de Olivei-
ra, em Mogi das Cruzes, nosso departamen-
to não só marcou presença como emprestou

seus conhecimentos para a conscientização
e aprofundamento deste assunto tão impor-
tante para a categoria.

Parabéns, companheiros(as), por atuarem firmes
conosco nesta batalha contra o assédio moral.

Aposentados(as) tem atuação

marcante em Seminário


