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COMO FICA 

O BRASIL?

Eunice Cabral
Presidente

METADE DO 13º SALÁRIO 
DOS APOSENTADOS DO

INSS SERÁ PAGO EM AGOSTO

Os últimos dois anos tem sido de 
surpresas nem sempre agradáveis. 
Com a crise que se acentuou nos 
últimos meses, foi uma verdadeira 
corrida para tentar tirar as contas do 
“vermelho” e descobrir de onde 
poderia vir a receita para sair do 
buraco que o governo se encontra.
Aí vieram diversas medidas provisó-
rias – que a maioria da população 
nem sabe o que é! – que mudam as 
regras da pensão por morte, do 
auxílio doença, do abono salarial 
(PIS) e até o seguro desemprego.
Fica a pergunta: até quando sere-
mos pressionados por tantas 
ações que em nada protegem a 
classe trabalhadora?
Temos acompanhado de perto o 
trabalho do nosso deputado 
Paulinho em Brasília, que têm 
lutado bravamente pela preserva-
ção dos nossos direitos.
O segundo semestre de 2015 
promete ser de grandes mobiliza-
ções, lutas e votações importantes 
na Câmara Federal.
Estaremos atentos e atuantes!

Antecipação de metade do 13º salário dos 
aposentados, em agosto de cada ano, já é tradição. 
Em 2015, por causa da crise econômica, temia-se a 
suspensão da medida. O Governo, contudo, garante 
que até o dia 08 de agosto sairá publicada no Diário 
Oficial da União a norma garantindo o pagamento.
No ano passado, a ordem para o pagamento saiu   
no dia 5 de agosto, determinando o crédito de 50% 
do abono de Natal para os aposentados e 
pensionistas do INSS. A liberação do dinheiro 
segue o calendário de pagamento dos benefícios 
mensais nos bancos.
De acordo com as datas previstas pela Previdência, 
os valores do 13º e dos benefícios vão cair nas 
contas entre 25 de agosto e 8 de setembro para os 
que recebem o piso. E entre 1º e 8 de setembro, 
para os segurados com benefícios acima de um 
salário mínimo.
O decreto a ser publicado também determinará que a 
segunda parcela deva ser liberada juntamente com a 
folha de pagamento do mês de novembro, e creditada 
entre 24 de novembro e 7 de dezembro deste ano.

FONTE: http://blogdosaposentados.com.br/metade-do-13o-salario-dos-
aposentados-do-inss-sera-pago-em-agosto/

Há nove anos que o 
governo federal 

antecipa 50% do 13º 
na folha de agosto



É SEMPRE
 BOM LEMBRAR:

Próximo Seminário Reunião dos  Aposentados 
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Buscando oferecer o que há de melhor em estética visual a Projeto 
Saúde Ocular - ÓTICA traz a você trabalhador(a) lançamentos de  
óculos com armações modernas e lentes de qualidade. Traga sua 

receita (convênio, rede pública ou particular) 
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O companheiro Sergio Leite, 
presidente da Federação dos 
Químicos do Estado de São Paulo 
e também secretário da Força 
Sindical, foi o palestrante do semi-
nário deste mês, 18/07, com o tema 
“Como fica a vida do trabalhador 
com tantas mudanças.
Serginho apresentou a centenas 
de trabalhadores (as) a real situa-
ção do momento e as ações que 
estão sendo tomadas em Brasília. 

SEMINÁRIO APONTA AS 
MUDANÇAS ATUAIS NO BRASIL

Data:15/08/2015 – (sábado)

Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira

Horário: Saída as 07h00 da sede do Sindicato

Data: 25/08/2015 – (terça-feira)

Local: Sede do Sindicato

Horário: a partir das 14h00

Art. 30. A perda 

da condição de se-

gurado não será 

considerada para 

a concessão da 

aposentadoria 

por idade, desde 

que a pessoa con-

te com, no mínimo, o tempo de con-

tribuição correspondente ao exigi-

do para efeito de carência na data 

de requerimento do benefício.

CAPÍTULO 

VII DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - Art. 30 

Entre os assuntos abordados 
Serginho destacou em detalhes o 
fator previdenciário, auxílio-
doença e regras mais rígidas para 
receber pensão por morte.
O departamento dos aposentados 
participou ativamente do evento 
que aconteceu no Sítio Escola 
Itamar Barbosa de Oliveira, em 
Mogi das Cruzes, com perguntas 
importantes onde as dúvidas 
puderam ser esclarecidas.
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