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A promessa de criar mais
empregos é uma miragem
A Reforma Trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados
no dia 26 de abril ainda não chegou ao Senado, mas a sua tramitação já é alvo de debates entre
os parlamentares e barganhas
por cargos e ajuda aos partidos,
conforme matéria veiculada no
dia 2 de maio no Jornal o Estadão que informou que afilhados
políticos de deputados contrários à reforma trabalhista começaram a ser exonerados. Enquanto a oposição cobra uma análise
cuidadosa do tema, com a participação de várias comissões e
mudanças no texto, a base do governo defende rapidez na tramitação pela importância das medidas previstas pelo projeto.
O texto é defendido pelo governo Temer como uma forma
de flexibilizar a legislação, corrigir distorções e facilitar contratações. Mas estas mudanças irão precarizar ainda mais
o mercado de trabalho, dificultar ações trabalhistas e enfraquecer a Justiça do Trabalho.
No total, o projeto mexe em
cem pontos da legislação.

As principais mudanças: Acordos coletivos prevalecem sobre
a legislação, o fim do imposto
sindical obrigatório, regulamentação do trabalho intermitente
(por hora) e Trabalho intermitente e home office, demissão
em comum acordo, gestantes
em trabalho insalubre, férias
(fracionadas em até três vezes),
o tempo despendido até o local de trabalho e o retorno, por
qualquer meio de transporte,
não será computado na jornada
de trabalho, entre pontos.
“Sou contra a sabotagem e a
clara demonstração de que estão, como sempre estiveram, à
serviço do grande capital nacional e das multinacionais como
também dos banqueiros, e usa a
concessão pública para arrebentar com o Brasil. Esse sistema Globo – composto por televisão, rádios, jornais e revistas – , tem que
ser desmontado antes que eles alcancem o objetivo desde sua fundação de acabar com nosso País .
Abaixo o sistema Globo, o
povo acordou e não é bobo!”,
destaca Silvan.

AS CHANTAGENS DE TEMER
Para aprovar reformas, Planalto troca
cargos por votos de partidos nanicos
Ofensiva foi voltada para partidos de
bancadas menores, como o PROS, que
pleiteiam cargos no terceiro escalão. Em
busca de apoio para conseguir aprovar as
reformas na Câmara, principalmente a da
Previdência, o Governo deu início a uma
ofensiva até sobre os partidos nanicos na
Casa. Na negociação, interlocutores do
governo no Congresso Nacional oferecem
cargos no terceiro escalão do Executivo
que essas legendas pleiteiam, desde que,
em troca, garantam que a maioria de suas
bancadas votará a favor das reformas.
Fonte: O Estado de S.Paulo
Governo promete tirar cargos de deputados
que não votaram em reforma
O Governo Michel Temer já age para
punir, com a retirada de cargos, os depu-

tados que traíram o Executivo na votação
da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Ao menos 80 parlamentares da
base aliada não votaram a favor das mudanças na Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT ou se ausentaram da sessão
do dia 26. O mapeamento e a pressão sobre os traidores é crucial porque o Planalto pretende votar a ainda mais controversa reforma da Previdência na comissão
especial do tema na Casa.
Fonte: Brasil.elpais.com
Apesar da posição contrária à reforma, membros da oposição reconhecem
ser preciso atualizar as regras trabalhistas. No entanto, eles reivindicam que os
trabalhadores não percam direitos adquiridos e nem a proteção da CLT. É o que
afirma o senador Jorge Viana (PT-AC).

DEPUTADOS ELEITOS POR GUARULHOS
votaram contra os trabalhadores

Terceirização:
Em março, Temer sancionou a controversa lei que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa. O texto da reforma trabalhista impõe algumas salvaguardas para o trabalhador terceirizado. Estabelece
uma “quarentena” para impedir que o empregador demita um trabalhador
efetivo para recontratá-lo como terceirizado em menos de 18 meses.
Mas o projeto também oficializa a lei da terceirização, preservando
quase todos os seus pontos. O projeto já sancionado foi criticado por
oferecer a possibilidade de sabotar o direito de greve (permite contratar temporários se os efetivos pararem), promover a “pejotização” em
todos os setores e expandir empregos precários.

ATENÇÃO

Em 2013, uma pesquisa do DIEESE apontou que trabalhadores terceirizados recebiam em média 24,7% a menos que os contratados
em regime de CLT e trabalhavam três horas a mais. O Ministério Público do Trabalho também advertiu que a terceirização no setor público “abre caminho para o retorno do nepotismo” em órgãos de
governo, apontando que parentes ou apadrinhados de políticos poderão usar a lei como brecha.
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Em meio à crise político/econômica do
País, lamentamos que esta seja a opção que
trará certamente ainda maior prejuízo ao
trabalhador, que penalizado, estará sujeito a
uma extensiva carga de trabalho, pouco ganho e ficará exposto a acidentes de trabalho.
Lamentamos o posicionamento do DEPUTADO FEDERAL JORGE TADEU MUDALEN
(DEM/SP) que votou contrário aos trabalhadores. Ele já havia votado a favor da lei da Terceirização e hoje repete este seu posicionamento.
Nascido em Guarulhos, o deputado Jorge
Tadeu está em sua 7ª legislatura. Com passagens pelo PMDB, PPB, PFL e DEM, o ex-vereador e deputado estadual por São Paulo, vem
de sucessivos fracassos políticos em Guarulhos, o que talvez justifique o fato de sua mu-

lher, Sandra Tadeu, ex-vereadora de Guarulhos, migrar para São Paulo e se estabelecer
como vereadora na cidade. Sua falta de lealdade partidária pode explicar o voto contrário ao direito do trabalhador.
O DEPUTADO FEDERAL ELI CORRÊA FILHO (DEM/SP), que mesmo contrário a indicação do seu partido, manteve a palavra
empenhada a Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e CNTQ – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo
Químico e votou contra a terceirização e a favor dos trabalhadores. Já no desmonte dos
direitos trabalhistas, não se esqueceu da sua
origem e dos que ele representa, que são os
empresários e latifundiários, e votou contra
os trabalhadores.

RESPOSTAS NAS URNAS – Em 2018, temos que estar
atentos e dar a resposta nas urnas, não deixando que esses e outros
representantes dos exploradores voltem para outro mandato.
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SINDIQUÍMICOS CONTRA AS
“REFORMAS” DO GOVERNO

No dia 28 de abril, o Sindicato dos Químicos de Guarulhos e
Região – Sindiquímicos participou da manifestação em defesa da
aposentadoria e dos direitos trabalhistas, ameaçados pelo Governo e que retiram conquistas.
Desde a madrugada, lideranças sindicais dos químicos percorreram empresas da categoria, entre elas, a Axalta e Karina e estiveram em diferentes pontos da rodovia Presidente Dutra, região de Bonsucesso, nos dois sentidos, na Hélio Smidt, no acesso
ao Aeroporto, Cumbica, e Centro de Guarulhos para a paralisação geral.

que retira os direitos e conquistas. Toda a
sociedade tem que estar alerta e dizer não
ao desmonte e a precarização do trabalho
aprovada na lei da Terceirização, Reforma
Trabalhista e Previdenciária”, Antonio
Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos
e CNTQ – Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Químico.

“Estivemos unidos e nos manifestando
contra o desmonte dos direitos trabalhistas
provocado pelo Governo e Deputados (as),

No protesto, o Sindiquímicos e CNTQ se juntaram às outras categorias, representadas por Sindicatos locais e Centrais Sindicais,
como a Força, CUT, UGT, Nova Central, CSB, CSP-Conlutas e Intersindical.

Mais uma vez, em uma atitude covarde e a exemplo
do que ocorreu no ano passado, o governo do Estado,
representado pelo governador Geraldo Alckmin,
o secretário da saúde, David Uip e a diretoria da
empresa, não fizeram este ano, a aplicação dos índices
de correção salarial e nem o reajuste dos benefícios.
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO: Foi designada audiência de julgamento do
Processo nº 1000881-59.2016.5.02.0311, que o Sindiquimicos move em face da
FURP - Fundação para o Remédio Popular, para o dia 06/06/2017 às 13h, na 4ª
Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho/SP.
Este processo visa que a FURP, aplique integralmente o Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho 2016/2017 à seus empregados.
O Processo DCG nº 1001266-67.2016.5.02.0000, que a FURP move em face
do Sindiquimicos, ainda está aguardando a designação de data de audiência.
FARMÁCIAS DOSE CERTA: A gestão Geraldo Alckmin (PSDB) está fechando
farmácias da Rede Dose Certa, programa de distribuição de remédios gratuitos do
governo do Estado. Segundo consta, esse fechamento tem como objetivo diminuir
as despesas do estado na área da saúde, talvez essa medida esteja relacionada ao
projeto político de Alckmin que sonha chegar a presidência da república em 2018.
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E O BRASIL
UNIDOS PARA SOBREVIVER

Sexta-feira, dia 28 de abril, o Brasil
parou. As paralisações ocorreram em
Guarulhos, e em várias cidades da região metropolitana de SP, na capital
paulista, Bauru, Americana, Marilia,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
São José do Rio Preto, Lorena, Piquete, Cajati, Pindamonhagaba, Dourados (MS), Goiânia, Goiás, Juiz de
Fora, Governador Valadares, Sorocaba, Natal, Recife, Maceió, João Pessoa, Manaus, Nova Andradina (MS),
Niterói (RJ), Rio de Janeiro, várias cidades de Santa Catarina, Uberaba,
Belo Horizonte, Brasília e Cachoeiro
do Itapemirim (ES), entre outros.
Em Guarulhos, os mais de 10 mil
trabalhadores da categoria de transporte não saíram das garagens. Também tivemos paralisação de trens,
metrô e ônibus na capital paulista
e demais 24 estados do País, com
grande mobilização de trabalhadores nas ruas, lojas fechadas e poucos carros nas ruas.
“Eu pude verificar que o espírito de
solidariedade se fez presente entre todos nós, o que nos leva a novas conquistas. Faço uma observação. Estamos cometendo um equívoco ao dizer
que é reforma. Isso é uma demolição,
uma desconstituição. Reforma é quando se melhora. E estamos sendo recepcionados por subtração agressiva e violenta de direitos históricos e sociais. O
que eles chamam de reforma é demolição”, ressalta Antônio Cortez Morais,
secretário-geral do Sindiquímicos, representante da Força Sindical no Conselho Nacional de Previdência Social
– CNPS e secretário de Assuntos Previdenciários da Força Sindical/SP e da
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico – CNTQ.
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PAROU
Silvan destaca a unidade
e a solidariedade entre os
Sindicatos e as categorias

“O destaque vai para a unidade
de nossas ações em que
mostramos que não podemos
aceitar este desmonte. Quem
perde com tudo isso é o País.
A distribuição de renda e os
programas sociais trouxeram
uma nova realidade a este País.
Você ia a algumas regiões do
País em que as pessoas ficavam
na estrada tapando buracos
em troca de algum dinheiro e a
distribuição de renda constituiu
uma nova realidade, com a
população se alimentando e se
vestindo. Muitos empresários,
hipócritas em não reconhecer
isso, foram beneficiados, com a
criação de um grande número
de empresas nas regiões Norte
e Nordeste para atender as
demandas local, mas não há
interesse em falar”, reitera
Antonio Silvan Oliveira, presidente
do Sindiquímicos e CNTQ.
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OS PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Regulamentação de uma série de opções para o estabelecimento de contratos precários que se somam ao contrato temporário recentemente aprovado pela Lei 13.429/2017, garantindo ao empregador várias formas de contratação com menores custos. Para os trabalhadores, significará inserção
no mercado de trabalho com menor ou quase nenhuma proteção.

A substituição de trabalhadores em tempo integral por tempo parcial
torna-se mais atrativa para as empresas.
Há ainda o risco de que a fixação do limite do contrato em tempo parcial
em 30 horas semanais possa precarizar os contratos de trabalho de categorias que têm jornadas inferiores a 40 horas semanais.

TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO
ACORDADO SOBRE O LEGISLADO
Estabelece a prevalência do negociado sobre o legislado, mesmo com condições
inferiores. A proposta de Reforma Trabalhista indica 15 itens que podem ser objeto de negociação, mas a redação do artigo que trata do tema inclui o termo “entre
outros” e, com isso, possibilita que outros itens possam ser flexibilizados. Esta modalidade precariza o trabalho e representa um retrocesso quanto a constituição
dos direitos dos trabalhadores conquistados pelas Leis do Trabalho.

JORNADA DE TRABALHO
Regulamenta e amplia a possibilidade de adoção da jornada de trabalho
12hx36h (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de descanso).
Atualmente, há um grande número de ações trabalhistas, em especial
devido à chamada “dobra de escala” e “supressão dos intervalos intrajornada”, além de forte debate sobre a inconstitucionalidade dessa jornada de trabalho; altera os mecanismos para uso da hora extra; estabelece
compensação de jornada por acordo individual (banco de horas).

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Modalidade de contrato, também conhecida como “jornada zero hora”, é
uma forma de legitimar o” bico” como uma das opções de trabalho formal,
porém, com menores custos para o empregador. Estabelece um vínculo precário de trabalho que permite à empresa pagar somente as horas de efetivo
serviço, deixando o trabalhador sempre à disposição, impondo aos trabalhadores condições precarizadas de trabalho, inclusive sem o recolhimento de
INSS durante este período comprometendo a sua “aposentadoria”.

REGIME PARCIAL DE TRABALHO
Amplia o contrato de trabalho em tempo parcial, alterando o limite atual de até 25
horas semanais para 30 horas semanais, sem possibilidade de horas suplementares.
Em contratos de até 26 horas semanais, poderão ser realizadas 6 horas extras semanais, que deverão ser compensadas até a semana subsequente.
Revoga o dispositivo que estabelece proporcionalidade de dias de férias de
acordo com faixas de jornada de trabalho semanal, estabelecendo as férias de 30 dias. Os salários continuam calculados de forma proporcional à
quantidade de horas contratadas.
A aplicação desse regime de contratação impõe aos trabalhadores uma
“subutilização da força de trabalho” e atinge, principalmente, jovens e
mulheres e resulta em rendimentos inferiores.

Aprovada e sancionada separada das demais medidas, em março passado, a lei
da terceirização permite que todas as atividades de uma empresa possam ser
terceirizadas. Antes, a regra valia apenas para as atividades-meio, aquelas não
consideradas a principal atividade da empresa, como, por exemplo, limpeza e
segurança. Pela antiga legislação, o funcionário terceirizado poderia cobrar pagamento de direitos trabalhistas tanto da empresa terceirizada, quanto da empresa que a contratou. Agora, os direitos trabalhistas só poderão ser cobrados
junto às empresas contratantes quando esgotados todos os recursos de cobrança contra a empresa terceirizada. Ela resultará em piores condições de trabalho,
já que os trabalhadores terceirizados ganham em média 25% a menos e trabalham mais horas na semana do que empregados não terceirizados. Além disso,
a nova legislação dificultará que terceirizados reclamem seus direitos na justiça.

ALTERAÇÕES NA RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO
Estabelece mecanismos para a rescisão do contrato de trabalho que fragilizam o trabalhador e a rescisão do contrato de trabalho de “comum
acordo” entre empregado e empregador. O estabelecimento de “comum
acordo” significa perdas para o trabalhador, que será levado, em muitos casos, a aceitar essa imposição de rescisão contratual com medo de
perder o emprego. Haverá perda de 50% em verbas indenizatórias, redução do valor que poderá ser sacado na conta vinculada no FGTS e não
existirá pagamento do seguro-desemprego.

FACILITA A DISPENSA IMOTIVADA
As dispensas individuais ou coletivas equiparam-se, sem necessidade de
autorização prévia de entidade sindical ou celebração de convenção ou
acordo coletivo, em caso de demissões em massa.

OUTROS PONTOS
Elimina a remuneração do tempo despendido para deslocamento até o posto
de trabalho dentro da empresa ou em empresa de difícil acesso (horas in itinere); alteração da remuneração de intervalos intrajornada total ou parcialmente suprimidos; estabelece que as férias poderão ser parceladas em até
três períodos, eliminando a excepcionalidade do parcelamento em dois períodos, atualmente em vigor, reduzindo a possibilidade de efetivo descanso do
trabalhador com impactos negativos sobre a sua saúde e segurança e dificultando a administração das férias para as famílias; permite que a empregada gestante e lactante possa trabalhar em locais insalubres, entre outros.
Fonte: Troad Comunicação com Informações do DIEESE, Agência Câmara e Agência Senado.
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PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
PROGRESSÃO DA IDADE MÍNIMA

IDADE MÍNIMA E CARÊNCIA
REGRA GERAL PARA OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO
1. Institui idade mínima para o RGPS em 65 para homens e 62 para mulheres
2. Aumenta idade no RPPS de 60 para 65 anos no caso dos homens e de 55
para 62 no caso das mulheres
3. Lei irá prever aumento da idade mínima sempre que houver aumento, em
número inteiro, da expectativa de sobrevida da população brasileira aos 65
anos de idade para ambos os sexos
4. Aumento da carência de 15 para 25 anos para concessão de aposentadoria
5. Aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade (apenas para o RPPS e Estatais)

CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA – REGRA PERMANENTE

1. O valor será produto da média dos salários de contribuição, sendo:
a) 70% decorrente do acesso ao direito (idade mínima e carência)
b) Acréscimo de: i) 1,5% dos 26 aos 30 anos; ii) 2% dos 31 aos 35; e iii) de 2,5%
dos 36 a 40 anos de contribuição.
2. Considera todas as contribuições desde 1994 e não apenas a média dos
80% maiores salários de contribuição.
Obs.: a média de contribuição do segurado do INSS é de 9,1 meses para cada ano,
exigindo, assim, 54 anos em atividade para atingir os 40 anos de contribuição.

APOSENTADORIA POR IDADE
REGRA PERMANENTE E TRANSIÇÃO
REGRA PERMANENTE – RGPS
1. Exigências:
a) 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres
b) 25 de contribuição (carência para ambos os sexos)
2. acaba a aposentadoria por tempo de contribuição
Exigências:
a) 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, b) 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher; c) acréscimo de 30% sobre o tempo
que faltava para completar o tempo de contribuição na data da promulgação
da reforma; d) aumento da idade mínima (55 homens e 53 mulheres) a partir
do 3º ano de promulgação da PEC, à razão de um ano para cada dois anos até
chegar 62 mulheres e 65 homens.
TRANSIÇÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE NO RGPS
Exigências:
• 65 anos de idade para homens e 60 anos para mulheres
• 180 contribuições (15 anos de contribuição)
• Acréscimo de 6 meses de contribuição a cada ano até chegar a 300 contribuições (25 anos de contribuição)
Obs. 1: ﬁcam revogadas todas as demais regras de transição, incluindo a fórmula 85/95 e o fator previdenciário.
Obs. 2: os segurados da regra de transição poderão optar pelas regras permanentes, se entenderem mais vantajosas.

A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade mínima começará
a subir escalonadamente um ano cada dois anos.
ANO
2019
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038

MULHER
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
62

HOMEM
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

APOSENTADORIA
REGRA PERMANENTE E TRANSIÇÃO
REGRA PERMANENTE – RPPS
1. Exigências:
a) 65 anos de idade para homens e 62 para mulheres
b) 25 de contribuição (carência para ambos os sexos)
c) 10 anos de efetivo exercício no serviço público
d) 5 anos no cargo efetivo
2. acaba a aposentadoria por tempo de contribuição
TRANSIÇÃO NA APOSENTADORIA – RPPS 1
Exigências:
a) 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem
b) 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, se mulher
c) 25 anos de efetivos exercício de serviço público
d) cinco anos no cargo efetivo
e) pedágio de 30% em relação ao tempo de contribuição que falta para atingir, respectivamente, os 35 homens e 30 mulheres
f) aumento da idade mínima (60 homens e 55 mulheres) a partir do 3º ano de promulgação da PEC, à razão de um ano para cada dois anos até chegar 62 mulheres e 65 homens.

APOSENTADORIAS ESPECIAIS
ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE / DEFICIENTES
ATIVIDADES PREJUDICIAIS À SAÚDE
REGRA PERMANENTE – RGPS E RPPS
Exigências:
a) 55 anos para ambos os sexos
b) 20 anos de contribuição
TRANSIÇÃO – RGPS E RPPS
Na regra de transição, respectivamente 15, 20 e 25 anos de exposição aos agentes nocivos, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
DEFICIENTES
Regra Permanente – RGPS e RPPS
Lei deﬁnirá a idade mínima e o tempo de contribuição, conforme a deﬁciência
Transição – RGPS e RPPS
Na regra de transição, respectivamente 35, 25 e 20 anos de contribuição, dependendo da deﬁciência.
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PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
REGRAS DAS PENSÕES

1. Garantia de valor mínimo de 1 (um) Salário Mínimo;
2. Fixada por cotas;
a) Cota familiar de 50% do valor do benefício;
b) Cota por dependente de 10% do valor do benefício.

3. São considerados dependentes:
a) O cônjuge; e b) Filho (a) menor de 21 anos ou inválido
4. A cota por dependente não é reversível

CARÊNCIAS DAS PENSÕES

I. Constitucionaliza as regras da Lei nº 13.135/15, segundo a qual a pensão por
morte será devida além dos quatro meses – e condicionada à idade do beneﬁciário – somente se forem comprovadas as seguintes carências:
•
•

Pelo menos 18 contribuições mensais ao regime previdenciário, e
Pelo menos 2 anos de casamento ou união estável anteriores ao óbito do segurado, as quais asseguram ao pensionista/beneﬁciário usufruir do benefício:
1) por três anos, se tiver menos de 21 anos de idade;
2) por seis anos, se tiver entre 21 e 26 anos de idade;
3) por dez anos, se tiver entre 27 e 29 anos de idade;
4) por 15 anos, se tiver entre 30 e 40 anos de idade;
5) por 20 anos, se tiver entre 41 e 43 anos de idade;
6) vitalício, com mais de 44 anos de idade.

CÁLCULO DA PENSÃO

I. Constitucionaliza as regras da Lei nº 13.135/15, segundo a qual a pensão
por morte será devida além dos quatro meses – e condicionada à idade do beneﬁciário – somente se forem comprovadas as seguintes carências:
•
•

Pelo menos 18 contribuições mensais ao regime previdenciário, e
Pelo menos 2 anos de casamento ou união estável anteriores ao óbito do
segurado, as quais asseguram ao pensionista/beneﬁciário usufruir do benefício:
1) por três anos, se tiver menos de 21 anos de idade;
2) por seis anos, se tiver entre 21 e 26 anos de idade;
3) por dez anos, se tiver entre 27 e 29 anos de idade;

4) por 15 anos, se tiver entre 30 e 40 anos de idade;
5) por 20 anos, se tiver entre 41 e 43 anos de idade;
6) vitalício, com mais de 44 anos de idade.

PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

1. Fica proibido acumular, se o valor for superior a dois salários mínimos:
a) mais de uma aposentadoria por regime.
b) mais de uma pensão (RGPS e/ou RPPS), no caso de cônjuge ou companheiro.
c) pensão e aposentadoria, no caso de cônjuge ou companheiro. Caso a soma
dos valores dos dois benefícios somados supere 2 SM, terá que ser feita opção
por um deles ou efetuado corte no excesso – matéria a ser regulamentada.
2. Exceções:
a) servidores públicos que acumulem cargo técnico com cargos das áreas de
saúde e da educação, ou dois cargos nessas áreas, podem acumular duas aposentadorias no RPPS.
b) ﬁlhos (as) podem receber duas pensões.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
E DOENÇA PROFISSIONAL

1. Altera os conceitos de doença e de invalidez para “incapacidade temporário ou permanente”;
2. A incapacidade permanente só terá valor integral se decorrer de acidente
de trabalho ou de doença proﬁssional;
3. Nos demais casos, o cálculo do benefício será de 70%, e, desde que ultrapasse o tempo mínimo de contribuição de 25 anos, acrescido dos percentuais:
• 1,5% dos 25 aos 30 anos;
• 2% dos 31 aos35; e
• de 2,5% dos 36 a 40 anos de contribuição.
Obs.: Como a carência mínima é de 12 meses, quem adoecer com entre 12 meses e 24 anos e 11 meses de contribuição terá seu benefício limitada a 70%.
•
•
•

ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPC)

Aumenta de 65 para 68 anos a idade para acesso aos Benefícios de Prestação Continuada (BPC), observados os demais critérios, a serem deﬁnidos em lei;
Na deﬁnição do limite de renda mensal familiar integral per capita devem
ser considerados os rendimentos brutos auferidos por todos os membros
da família, inclusive o próprio BPC;
Mantém a vinculação do BPC ao salário mínimo.

UNIR PARA LUTAR
LUTAR PARA
NÃO MORRER!

Maio de 2017

SINDIQUÍMICOS

9

Mês do trabalhador com Festa do Trabalhador e 12o Festival de Futsal
Em comemoração ao mês do
trabalhador, o Sindiquímicos realizou dois importantes eventos.
No dia 30 de abril, a Festa do Trabalhador no Clube de Campo e
nos dias 12 e 13 de maio, a 12ª
edição do Festival de Futsal do
Sindiquímicos no Espaço de Lazer e Eventos na Quadra Poliesportiva do Sindicato (ao lado da
sede) no Macedo (páginas 10 e 11).
Shows, diversão e sorteio de
prêmios marcaram a passagem
desta data que reuniu a família
química em comemoração pelo
Dia do Trabalho (1º de maio).
Passaram pelo palco, Sinvaldo Silva, Onneal Levita (Hip
Hop Black Gospel), Jô Mariano (Sertanejo e Forró) e Grupo Novo Sentido (Pagode) que
encerrou o evento coordenado com o apoio de diretores,
funcionários do Sindiquímicos
e Clube de Campo, Torre Forte
Produções e Troad Assessoria
& Comunicação.
Durante todo o dia, além das
atrações no palco, os associados e familiares tiveram acesso
à piscina, pedalinho, churrasqueiras, praça de alimentação,
com barracas e quiosques de
lanches, salgados, churrasco,
doces e bebidas. O Centro de
Inclusão e a Apoio ao Autista
de Guarulhos – CIAAG esteve
presente com uma barraca de
batata fritas com renda revertida à sua causa.
Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e
CNTQ, reafirmou o compro-

misso de sua diretoria para
assegurar a manutenção dos
direitos trabalhistas já conquistados. Falou também que
o cenário atual político é delicado e necessita de muita mobilização e de união entre a sociedade e os trabalhadores.
“Temos lutado junto às entidades representativas dos trabalhadores como à Força Sindical, FEQUIMFAR e CNTQ para a
manutenção de postos de trabalho e pela pauta trabalhista.
Seguiremos lutando e toda a
sociedade tem que estar alerta e dizer não ao desmonte e a
precarização do trabalho aprovada na lei da terceirização”.
A festa foi prestigiada por
Edson Alves da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Químicos de Suzano e
Região, que parabenizou o Sindicato e a toda família química pela belíssima estrutura de
lazer e ressaltou a importância da classe trabalhadora unida às entidades sindicais para
o desenvolvimento deste país.

Prêmios

Foram sorteados prêmios,
como 5 TVS, 10 bicicletas e 10
estadias na Colônia de Férias
em Caraguatatuba.
O Sindiquímicos agradece as
empresas e entidades que doaram os prêmios, como Aché,
Allergan, Saint-Gobain, Karina, Phibro, FEQUIMFAR, Força
Sindical/SP e CNTQ e a Costa&
Parra pela ambulância.
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12 edição do Festival de Futsal do Sindiquímicos
a

O evento reuniu 48 equipes e mais uma vez se consolidou como um evento de sucesso.
Em iniciativa inédita, esta edição teve a primeira disputa do futsal feminino, entre as equipes do Aché e Allergan.
“Com 24 jogos, o Festival de Futsal se consolida como
um evento de alegria, que estimula o esporte e a integração entre os trabalhadores das empresas participantes e
as famílias que acompanham os jogos”, ressalta Antonio
Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos.
“As equipes estão de parabéns pelo show de bola apresentado. Agradeço a equipe que trabalhou para o sucesso
deste trabalho e destaco a participação das empresas e o
futebol feminino realizado pela primeira vez em nosso Festival”, disse João Pedro Pereira Neto, diretor do Sindiquímicos e coordenador do Festival do Futsal.
O evento realizado na Quadra Poliesportiva do Sindiquímicos (ao lado da sede) no Macedo contou também com a
coordenação dos funcionários Odiney Marinho e Adriana
Carnaes, com a colaboração do Manoel S. dos Santos, Lourenço G. Mota, o Ligeiro, Sandro P. da Silva e Leandro Moraes Domingos e, foi prestigiado por trabalhadores da categoria e diretores e trabalhadores do Sindicato.
O Festival contou com o patrocínio do Biga’s Restaurante.
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RESULTADOS
DATA: 12/05/2017

Brazilian Color I 01 X 05 Adecol

Karina I 04 X 03 1001

Futura Tintas 05 X 02 Aqia

Phibro 0 X 07 Karina II

Brazilian Color II 07 X 08 Playnik

Avamiller 05 X 08 Karina III

Nitronplast I 07 X 08 Oswaldo Cruz

Indútil P(0) X P(1) Menaf

Nitronplast II 04 X 03 Pano Cap I

Royal Química 09 X 06 Majestic I

Aché (Fem) 04 X 03 Allergan (Fem)

Plastiteco 02 X 01 Aché

Farmarin II 04 X 08 Pano Cap II

Rosat 07 X 01 Majestic II

Kilimplast P(1) X P(0) Brasilux
Caverão 02 X 07 Karina V

DATA: 13/05/2017

Actega Overlake 01 X 05 Rosat

Contrátil 03 X 02 Farmarin I

Só Madeira 05 X 08 Oliveira & Oliveira

Genco 01 X 04 Papel Papelão

Estiloplast 04 X 02 Urepol

Karina IV 03 X 07 Plastwood

Ranca Toco 05 X 06 Plásticos Alko

MMS P(0) X P(1) Axalta
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QUÍMICOS UNIDOS NO “OCUPA BRASÍLIA” PARA BARRAR AS “REFORMAS’’
Agendado para o próximo dia 24 de maio, o movimento exige o fim da tramitação dos projetos que interferem na Previdência e nas
leis trabalhistas. A categoria química, representada pelo Sindiquímicos, FEQUIMFAR e CNTQ e seus sindicatos filiados, se juntarão as
demais categorias e movimentos sociais contra o desmonte do Governo.
“Os trabalhadores de todo o País precisam ficar atentos e intensificar a luta contra o desmontes das “reformas” da Previdência,
Trabalhista e da Terceirização propostas pelo Governo Temer. Caso sejam aprovadas, elas impactarão nas condições de trabalho,
na remuneração e representam a precarização, reduzindo assim o poder de compra do trabalhador. A Reforma trabalhista retira direitos e é retrocesso” Antonio Silvan Oliveira, presidente do Sindiquímicos e CNTQ – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Químico

