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1. DESCONTO BENEFÍCIO INSS

Prezados associados, face muitos colegas consultando a ABAICT querendo saber o
motivo do desconto em seus benefícios, esclarecemos que o 13º Salário (Gratificação de
Natal) deve ser pago até o dia 20 de dezembro.
A Lei 4.749 de 12/08/1995 estabelece poder ser pago em duas parcelas: a primeira entre

o dia 1º fevereiro até o dia 30 de novembro e a segunda parcela ser paga até o dia 20 de
dezembro. Dessa forma, recebida a primeira parcela e o 13º Salário recebido com o valor
integral , deve ser abatida a parte já recebida, o que foi feito pelo INSS.

2. COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES

O dia das mães se aproxima, e para comemorar esta importante data, estaremos
realizando um passeio a Fazenda Guimarães que acontecerá no dia 05 de Maio
(sábado).Teremos ( café da manhã, almoço, lanche a tarde e muita diversão como passeio
de charrete, montar cavalos, banho de piscina e etc.

Faremos de forma compartilhada, o transporte será por conta da ABAICT e caberá
ao associado, acompanhante se houver, a quantia de R$ 100,00 por pessoa,
podendo parcelar em duas vezes, a primeira prorrogamos até 7 de abril e a segunda
até 29 de abril.

OBSERVAÇÃO:
À partir do dia 7 de abril, segunda-feira, estaremos distribuindo os convites para
aqueles que pagaram o valor integral “R$ 100,00 por pessoa.
Não fique de fora! Venham!
Confirme sua presença nos telefones 3346-2561 e 3345- 7327 no horário das 08h30
ás 16h00.

3. DOAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEI

“Dar aos pobres empresta a Deus” “Na vida o ato de dar é a forma de receber” “Doar faz
bem ao coração”. Quando ouvimos essas frases logo lembramos daqueles que estão
necessitando.
Face a quantidade não ter sido satisfatória estendemos até o dia 26 de abril o
recebimento de doações de alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas.

Aguardamos seus donativos para ajudar aos necessitados. O abrigo de idosos escolhido é
o São Gabriel localizado na Boa Viagem.
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