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Governo adianta 13º dos aposentados, mas quebra tradição de 9 anos

O Governo deixou para a 
última hora, mas decidiu 
adiantar a primeira parcela 
do 13° salário para os 
aposentados e pensionistas. 
Pela lei, o  benefício pode 
ser pago até o final do ano, 
mas desde 2006 a primeira 
parcela saía em agosto. Desta 
vez, por causa da queda 
na arrecadação, o Governo 
demorou para decidir como 
seria o pagamento, mas a 
presidenta Dilma Rousseff 
decidiu pagar o adiantamento 

de 50% do salário em 
setembro. 
Entre os 28,2 milhões de 
aposentados e pensionistas, 
que esperavam pela decisão, 
está Genival Bezerra da Silva. 
Aposentado há seis anos, 
Silva se acostumou a receber 
o benefício em agosto e fez 
uma dívida . “Agora, com este 
atraso no pagamento, vou 
tentar negociar o que devo. 
“Foi uma péssima notícia”.
Já o metalúrgico aposentado 
há 32 anos, Clóvis Leme 

LU
CA

S 
CA

ST
RO

VI
EJ

O

O aposentado Clóvis Leme de 
Godoy e a esposa

Genival Bezerra da Silva 
contava com o benefício 
em agosto

de Godoy, 77 anos, se 
acostumou a receber o 13° 
salário sempre no final do 
ano, por isso, nunca faz 
planos com o adiantamento. 
“Procuramos viver dentro 
do nosso orçamento, 
controlamos bem os nossos 
gastos, então deixo o 13° para 
eventuais necessidades”, 
diz. Sua esposa Vilma estava 
mais ansiosa. “A situação 
está difícil para todo mundo, 
é bom saber quando vamos 
receber o dinheiro”.
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Palavra do Presidente

Esse boletim traz duas notícias que 
atingem diretamente o seu bolso, 
caro metalúrgico aposentado. Uma 
delas fala sobre o adiantamento 
da primeira parcela do 13º salário 
para aposentados e pensionistas, 
que desta vez virá em setembro.

Espero que aproveitem esse 
adiantamento da melhor maneira 
possível, seja para pagar aquela 
conta que estava pendente, seja 
para comprar algo que desejam ou 
para se divertirem. 

A outra notícia diz respeito ao veto 
da presidenta Dilma Rousseff à 
extensão da política de reajuste 
do salário mínimo para todos os 
aposentados do INSS. Apesar da 
medida ter sido aprovada pelo 
Congresso, o governo justificou 
que isso traria um impacto de R$ 9 
bilhões nas contas da Previdência 
em 2015, inviável num momento 
em que o governo está focado no 
ajuste fiscal.

E por falar em ajuste, trazemos 
nesse boletim algumas dicas para 
orientá-lo na economia doméstica. 
Você também confere toda a 
programação do nosso CineArte 
e fica sabendo de tudo que está 
acontecendo na sede e no Clube de 
Campo. Programe-se e participe, 
afinal essa casa é sua!

Eliseu Silva Costa
Presidente
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A presidente Dilma Rousseff 
vetou a extensão da política 
de reajuste do salário mínimo 
para todos os aposentados 
do INSS. Hoje o aumento 
é baseado na variação do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
de dois anos anteriores, mais 
a inflação.
A presidente sancionou a 
lei que prorroga essa regra 
de reajuste até 2019, mas 

Dilma veta reajuste do salário 
mínimo para aposentados

Plano de Saúde

rejeitou o dispositivo que 
estenderia o mesmo cálculo 
para benefícios da Previdência. 
Com o veto, os benefícios 
da INSS acima de um salário 
mínimo continuarão sendo 
reajustados pela variação do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). O texto 
voltará ao Congresso nacional, 
que pode derrubar a decisão 
da presidente.

No momento o Sindicato não está recebendo 
novas adesões para o plano de saúde. Assim que 
tivermos novidades, avisaremos em primeira mão 
no boletim.

AJUSTES NO 
SEU BOLSO

Trabalhadores da Tusa, em greve, fazem passeata 
pela Rua do Rosário, em Jundiaí, em 1990. 

tempo...
Naquele 
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Os próximos plantões do Sindicato aos 
sábados serão nos dias 19 e 26 de setembro e 
3 de outubro. 
Das 9 às 13 horas, será possível se associar, 
incluir dependentes e fazer pagamentos.

Próximos plantões



Visitas ilustres no Museu
Em agosto o Museu do 
Metalúrgico recebeu visitas 
ilustres, como o ex-diretor 
do Sindicato e fundador da 
Associação dos Aposentados 
e Pensionistas de Jundiaí e 
Região (AAPJR), João Duran.
Aos 90 anos e esbanjando 
bom humor, Duran contou 
que trabalhou na Sifico 
durante 35 anos e foi diretor 
do Sindicato durante 10. “Na 
empresa éramos como uma 
família, o clima de trabalho 
era ótimo. Quando entrei 
para a diretoria do Sindicato 
em 1948, a tecnologia 
não ajudava muito, mas 
conseguíamos trabalhar 
muito bem”, disse Duran, que 
visitou o museu pela primeira 
vez.
Outra visita ilustre foi a 
do sócio do Sindicato, o BR
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aposentado Diógenes Afonso 
Morasuti, 63 anos. “Sempre 
venho à sede para utilizar 
os serviços oferecidos 
pelo Sindicato. Hoje vim 
com a minha esposa ao 
consultório odontológico 
e aproveitei para 
encontrar os diretores 
e dar uma olhadinha no 
museu”, disse. Morasuti 
trabalhou na Krupp durante 
14 anos. “Foi uma época muito 
boa e o Sindicato acompanhou 
muitas lutas”, disse.
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Economia doméstica: a hora é agora!

Temporada de pesca 
no Lago Grande 
começa em setembro

Durante o dia, aproveite a luz natural abrindo 
portas, janelas e cortinas. Apague as luzes ao sair 
do cômodo e em locais de maior circulação utilize 
lâmpadas florescentes ou de led, que duram mais 
e gastam menos.

Pequenas atitudes podem fazer a diferença no 
final do mês, por isso, anote aí algumas dicas para 
evitar gastos desnecessários:

Atenção pescadores! O Lago 
Grande do Clube de Campo 
será liberado para pesca 
nos dois primeiros sábados 
do mês de setembro, dias 5 
e 12, das 8h às 17h.
Os sócios pagam R$ 30 e 
os não sócios, R$ 60. Quem 
chegar após as 13h, pagará 
R$ 20 (sócios) e R$ 50 (não 
sócios). Os valores são 
válidos para até 10 quilos 
de peixe. Acima desse peso, 
será cobrado R$ 11 o quilo.
Se programe e aproveite. 
Boa pescaria!

Evite banhos demorados. Mude a chave do chuveiro 
de inverno para verão nos dias quentes. 

Mantenha as torneiras sempre bem fechadas e 
verifique se não há vazamentos. Reaproveite a 
água usada para lavar roupas para limpar o quintal 
e a calçada.

Todos pelo Galo!
Fique atento: vem aí o Projeto Novo Paulista, criado 
com o objetivo de mobilizar toda a sociedade em 
prol de um patrimônio da nossa cidade e região: 
o Paulista Futebol Clube. Acompanhe as notícias 
no nosso site (www.sindicatometal.org.br)  e 
também aqui pelo boletim.

Diógenes 
Afonso Morasuti 
aproveitou a 
visita à Sede 
para conhecer o 
Museu

O ex-diretor do 
Sindicato, João Duran, 
visitou o Museu pela 
primeira vez

O Museu do 
M e t a l ú r g i c o 
está aberto para 
visitação de 
segunda a sexta, 
das 8h às 18h. 
Venha conhecer!
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“O Cangaceiro” lota CineArte 
na Sessão Pipoca de agosto

Reabertura das piscinas

Não perca!
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Um clássico do cinema 
nacional marcou mais 
uma Sessão Pipoca no 
dia 4 de agosto. A sala do 
CineArte ficou pequena 
para tanta aventura com 
o longa “O Cangaceiro”, de 
Lima Barreto. 
Todas as poltronas foram 
ocupadas. O aposentado 
Benedito Ribeiro, que 
veio acompanhado do 
neto Adryan, aprovou 
mais uma sessão. “É a 
segunda vez que marco 
presença, só que dessa 
vez resolvi trazer o meu 
netinho. Estaremos aqui 
na próxima”, garantiu. 
A próxima Sessão Pipoca 
será no dia 8 de setembro, 
às 14h30. O título 
escolhido para exibição 
é  “Tico-Tico no Fubá”, com 
Anselmo Duarte e Tônia 
Carreiro. E no dia 6 de 
outubro, a Sessão contará 
com o drama nacional 
“Sinhá Moça”, dirigido 
por Tom Payne e Ruth de 

As piscinas do Clube de Campo serão reabertas no sábado, dia 19 de setembro. No dia 
seguinte, os sócios podem fazer o exame médico no Clube, das 9 às 11horas.
Quem quiser fazer o exame antes do dia 20, deve procurar o consultório da Rua Dr. Sócrates 
Fernandes de Oliveira, 265 - Chácara Urbana. Informações pelo telefone 3379-8922.

Souza no elenco.
E ainda no mês de agosto, 
dia 29, às 19h, a Sessão 
dos Trabalhadores segue 
a mesma linha de clássicos 
do cinema exibindo o 
longa americano “As Vinhas 
da Ira”, vencedor de dois 
Oscars, dirigido por John 
Ford e estrelado por Henry 
Fonda e Jane Darwell.
Lembrando que as sessões 
são gratuitas, com direito a 
suco e pipoca. Aproveite! 

Anote aí!
Dia 12 de outubro tem Festa das 

Crianças no Clube de Campo.

CineArte fica lotado na sessão pipoca de agosto

Benedito Ribeiro 
e o neto, Adryan

Ingressos 
à venda 

a partir de
 1° de 

setembro


