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A sonhada reforma políti-
ca defendida pela presidenta 
Dilma Rousseff e pela CUT 
parece estar prestes a ser en-
terrada. No dia 26 de maio, 
no primeiro round dessa ba-
talha, o presidente da Câma-
ra, Eduardo Cunha (PSDB), 
não conseguiu aprovar na 
Câmara dos Deputados o fi-
nanciamento empresarial 
de campanha – a Proposta 
e Emenda Constitucional n. 
182/2007, apelidada de PEC 
da Corrupção –, uma vez que 
o financiamento eleitoral por 
bancos, construtoras, planos 
de saúde, etc. é visto como a 
raiz da corrupção no País. 

No dia seguinte, o mesmo 
Cunha, à custa de um golpe re-
gimental, colocou novamente 
o tema em votação com a des-
culpa de que o financiamento 
empresarial para candidatos 
fora rejeitado, mas faltava vo-
tar o financiamento empresa-
rial para partidos, sendo que 
na prática não faz diferença 
nenhuma. 

Apesar dos protestos, so-
bretudo do PT e PCdoB, a PEC 
da Corrupção foi aprovada 
na Câmara por mecanismos 
nada democráticos, ou seja, 
o presidente da Casa não 
aceitou o resultado, fez a sua 
interpretação do regimento 
interno, colocou novamente a 
matéria em votação e, menos 
de 24 horas depois, 76 parla-
mentares mudaram de ideia 
e votaram a favor do finan-
ciamento de campanhas por 
empresas. 

A presidenta Dilma Rous-
seff vem alertando, desde 
2013, para a necessidade de 
se fazer a reforma política e 
defende o fim do financia-
mento privado de campanha 
como forma de combate à 
corrupção. A CUT, com total 
apoio do nosso Sindicato, 
também defende essa ideia. 
Todos nós sabemos que o em-
presário que dá dinheiro para 

campanhas eleitorais espera 
receber algo em troca do can-
didato após sua eleição. 

A PEC vai passar ainda 
por um segundo turno de 
votação na Câmara e depois 
segue para votação, também 
em dois turnos, no Senado. 
Portanto, esse é o momento 
de a população se mobilizar, 
ir para as ruas e defender a 
aprovação de uma reforma 
política transparente, sem 
financiamento privado e que 
coloque um ponto final na 
corrupção do País. 

O mais estranho de tudo 
isso é que a bancada do PSDB, 
a mesma que acusa o PT de 
corrupção, votou totalmente 
a favor da PEC da Corrupção. 

Só cinco partidos votaram 
contra essa PEC: PT, PCdoB, 
PDT (exceto dois deputados), 
PSOL e PPS. 

Um grupo de 61 deputa-
dos entrou, no último sába-
do, dia 30 de maio, com um 
mandado de segurança no 
STF (Suprema Tribunal Fede-
ral) para tentar suspender a 
tramitação desta emenda no 
Congresso Nacional.  

O presidente da Câmara 
também tentou aprovar o dis-
tritão, que permite que ape-
nas os candidatos mais vo-
tados em cada Estado sejam 
eleitos, mas neste caso aca-
bou derrotado. Essa proposta, 
juntamente com a aprovação 
do financiamento privado, 
transformaria ainda mais o 
Congresso em um espaço da 
elite e dos interesses econô-
micos, o que já acontece. 

A nossa proposta de refor-
ma política contempla o voto 
em lista fechada, ou seja, em 
partidos e não em candida-
tos – como é atualmente – e 
o financiamento público de 
campanha.

É urgente e necessário que 
se aprove uma reforma polí-
tica para o País, mas nós tra-
balhadores estamos nas ruas 
por uma reforma justa, demo-
crática e que enterre de vez 
os mecanismos de corrupção. 
Não podemos compactuar 
com uma reforma que piora o 
sistema atual e institucionali-
za a corrupção no País. 

Diretoria colegiada
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Deputados 
reagem e 

apelam ao STF 
para barrar 

desmandos de 
Cunha

Cunha aprova PEC da Corrupção Terceirização 
será discutida em 
audiência pública

A terceirização será 
tema de uma audi-
ência pública que 

está agendada para o dia 
29 de junho, segunda-feira, 
às 10h, na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo. A audiência é uma 
realização do senador Paulo 
Paim (PT) e da Comissão de 
Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, do Senado 
Federal.  

Durante o mês de junho 
também serão realizadas au-
diências públicas em outros 
Estados; Minas Gerais, Santa 
Catarina, Paraná, Rio Grande 
do Sul e Pará já têm datas 
confirmadas. As audiências 
públicas são abertas aos inte-
ressados em discutir o tema.   

A terceirização (PL n. 
4.330) foi aprovada na Câ-

mara dos Deputados e 
agora aguarda vota-
ção no Senado como 
PLC n. 30 (Projeto 
de Lei da Câmara). 
Nosso Sindicato 

tem apoiado todos 
os atos em defesa do 

emprego e contra 
a regulamentação 

da terceirização – 
sem limites, que 
não protege os 

trabalhadores já 
terceirizados e cor-

ta importantes direitos dos 
trabalhadores registrados. 
“Esse projeto significa o fim 
de direitos como férias, 13º 
salário e FGTS, além disso, 
incentiva a troca de trabalha-
dores com carteira assinada 
por terceirizados e enfraque-
ce os sindicatos”, explica Os-
valdo Bezerra, coordenador-
-geral do Sindicato. 

O sindicalista informa 
que o Sindicato também 
irá debater o tema no pró-
ximo dia 14 de junho, num 
encontro de trabalhadores 
da categoria, em Cajamar. 
Os interessados em partici-
par devem procurar infor-
mações sobre o transporte 
para a região na sede ou nas 
subsedes.
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Tiro pela culatra
Manobra de Cunha apro-

va financiamento privado de 
campanha, mas texto deixa 
passar uma aberração jurídica. 
Partidos políticos são pessoas 
jurídicas e estão liberados para 
receber financiamento privado 
de campanha. Porém, não po-
derão repassar o dinheiro para 
os candidatos (pessoa física). A 
besteira de Cunha foi levanta-
da pelo deputado federal Jean 
Wyllys (PSOL), que apelidou o 
texto de Frankenstein.

Oposição reage
Os 61 deputados que vota-

ram contra o projeto que regu-
lamenta o financiamento priva-
do de campanha entraram com 
um mandado de segurança 
no STF para tentar suspender 
a tramitação da emenda que 
institucionaliza a corrupção no 
País.

Alckmin não ouve
Os professores estaduais 

de São Paulo estão em greve 
há mais de 80 dias. É a maior 
greve da história dos docentes 
paulistas, e o governo Geraldo 
Alckmin (PSDB) se nega a ne-
gociar. A categoria exige au-
mento de 75,33% nos salários 
e melhores condições na edu-
cação pública do Estado.

Polícia reprime
A polícia de Alckmin repri-

miu as manifestações ocorridas 
perto da USP no último dia 29 
de maio. Ao menos cinco mani-
festantes ficaram feridos.

Estudante é agredida
Uma estudante de letras, 

de 24 anos, foi brutalmente 
agredida por um policial. Ela 
resiste à detenção e recebe um 
jato de spray de pimenta no 
rosto. Na sequência, um PM 
dá uma rasteira nela e outro dá 
um soco no rosto. As imagens 
foram divulgadas na imprensa.

Repressão no Butantan
Em maio os trabalhadores 

do Instituto Butantan estive-
ram em greve para garantir a 
representação sindical do Sin-
dicato dos Químicos. É que, 
malandramente, o Instituo 
está tentando impor um outro 
Sindicato, com uma conven-
ção bem inferior e com o cla-
ro objetivo de retirar direitos. 
Na ocasião, a polícia armada 
de Alckmin também apareceu 
para intimidar e tentar reprimir 
a assembleia de trabalhadores. 

Convenção dos 
Farmacêuticos

A Convenção Coletiva dos 
Farmacêuticos já está disponí-
vel no site do Sindicato: www.
quimicosp.org.br. Confira! Logo 
mais ela será distribuída aos 
trabalhadores do segmento.

são social. Se o governo preci-
sa fazer ajustes, que promova 
uma reforma tributária que 
taxe as grandes fortunas”, 
observou Freitas. De acordo 
com o sindicalista, os traba-
lhadores irão continuar mobi-
lizados para que a presidenta 
Dilma vete as MPs.

TOME NOTANovas regras para o cálculo das 
aposentadorias devem ser aprovadas

O Senado aprovou no fim 
de maio novas regras para o 
cálculo das aposentadorias, 
com o uso da fórmula 85/95, 
que altera as regras do Fator 
Previdenciário, mas ainda fal-
ta a aprovação da presidenta 
Dilma Rousseff. 

Se o texto for aprovado 
sem mudanças, as mulheres 
poderão se aposentar rece-
bendo o valor integral de 
seus salários, até o teto da 
Previdência Social – que é de 
R$ 4.663,75 –, quando a ida-
de e o tempo de contribuição 
somarem 85 anos. No caso 
dos homens, a soma deve 
ser de 95 anos. Assim, uma 
mulher com 55 anos, que te-
nha alcançado os 30 anos de 
contribuição, poderá requerer 
a aposentadoria integral. No 
caso do homem, se chegar a 
35 anos de trabalho aos 60 
anos poderá requerer o bene-
fício integral. Pela regra atu-
al, a mulher precisa ter pelo 
menos 60 anos de idade e o 

homem 65 anos e, no caso de 
pedir a aposentadoria antes 
dessa idade, mesmo que te-
nha contribuído por 30 e 35 
anos, o Fator Previdenciário 
joga o valor do benefício mui-
to para baixo. 

No caso da pensão por 
morte, será exigido o tempo 
mínimo de dois anos de ca-
samento ou união estável e 
pelo menos 18 meses de con-
tribuição para que o cônjuge 
ou companheiro tenha direito 
ao benefício. Foi aprovado o 
benefício integral. 

Em relação ao auxílio-do-

ença, o texto mantém a obri-
gação de a empresa pagar ao 
seu empregado o salário du-
rante os primeiros 30 dias de 
afastamento, o dobro do que 
prevê a atual legislação.

No Senado, foram horas 
de negociações e propostas 
de alterações, antes da vo-
tação final, considerada po-
sitiva pela bancada dos tra-
balhadores. O texto acabou 
aprovado sem alterações por 
50 votos a favor, 18 contra e 3 
abstenções. Os votos contrá-
rios foram de oposicionistas 
do PSDB, DEM e PDT.

Como surgiu a 85/95
A fórmula 85/95 acaba 

com a distorção gerada pelo 
Fator Previdenciário, que foi 
criado no governo Fernan-
do Henrique Cardoso (PSDB), 
em 1998, com o objetivo de 
ampliar o tempo de trabalho 
das pessoas e encolher o va-
lor das aposentadorias. Ela 
foi elaborada e negociada em 
conjunto, em 2009, pela CUT 
e outras cinco centrais sindi-
cais, com o objetivo de dimi-
nuir as distorções e melhorar 
a situação das aposentado-
rias.

Exemplo de cálculo
1. Homem com 60 anos + 35 anos de contri-
buição = 95 (aposentadoria sem desconto)
2. Mulher com 55 anos + 30 anos de contri-
buição = 85 (aposentadoria sem desconto)
*A idade das pessoas pode variar caso a 
caso, já que muitos começam a trabalhar 

desde muito cedo, e tantos outros traba-
lham alguns períodos sem fazer contribui-
ções à Previdência – seja porque ficam um 
tempo sem carteira assinada seja porque 
não pagam a Guia da Previdência Social 
(GPS), quando autônomos.

MPs restringem direitos e 
trabalhadores vão às ruas 

Na última semana de 
maio, o Senado aprovou a 
Medida Provisória n. 664, que 
restringe o acesso ao paga-
mento da pensão por morte, 
e a Medida Provisória n. 665, 
que altera as regras do acesso 
ao seguro-desemprego e ao 
abono salarial.  

As duas medidas fazem 
parte do pacote de ajuste 
fiscal do governo federal e, 
como já foram aprovadas 
pela Câmara, seguem agora 
para aprovação ou veto da 
presidenta Dilma Rousseff. 

Pelo texto aprovado, os côn-
juges só poderão requerer pen-
são por morte do companheiro 
se o tempo de união estável ou 
casamento for de mais de dois 
anos e o segurado tiver contri-
buído para o INSS por, no míni-
mo, um ano e meio.

Antes, não era exigido 
tempo mínimo de contribui-
ção para que os dependentes 
tivessem direito ao benefício, 
mas era necessário que, na 
data da morte, o segurado 
fosse contribuinte ativo da 
Previdência Social. A pensão 

também deixa de ser vitalícia, 
e o tempo de recebimento vai 
depender da idade do cônju-
ge. Por exemplo, um cônjuge 
de 21 anos recebe a pensão 
apenas por três anos; cônjuge 
entre 27 e 29 anos recebe por 
dez anos; e, acima de 44 anos, 
recebe por toda a vida. 

As manifestações do úl-
timo dia 29 de maio, organi-
zadas pela CUT,  foram con-
tra a aprovação dessas MPs 
e contra o Projeto de Lei que 
libera a terceirização. A CUT 
é totalmente contra o pacote 
de ajuste fiscal do ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy, que 
prevê profundos cortes no or-
çamento da União, mexendo 
no bolso dos trabalhadores e 
dos mais pobres. 

No dia 22 de maio, o go-
verno anunciou um novo 
corte no orçamento federal 
que afeta principalmente os 
Ministérios da Saúde, Educa-
ção, Transportes e Cidades e 
deve impactar diretamente 
em programas de políticas 
públicas fundamentais como 
PAC e FIES. 

Na avaliação do presiden-
te da CUT, Vagner Freitas, 
essa política de cortes fiscais 
vai prejudicar ainda mais a 
economia brasileira. “Defen-
demos uma política econô-
mica que priorize o desen-
volvimento sustentável com 
distribuição de renda e inclu-

A VIII Copa Sindquim come-
ça oficialmente em 5 de julho, 
e quem quiser participar desse 
tradicional campeonato que inte-
gra os trabalhadores de diversas 
fábricas deve se apressar e ins-
crever a sua equipe. As inscrições 

podem ser feitas na sede ou nas 
subsedes, até o dia 19 de junho.

O Congresso técnico – para 
a apresentação das regras – será 
realizado no dia 28 de junho, 
às 10h, na sede (Rua Tamanda-
ré, 348 – Liberdade).

Inscrições abertas para
a Copa Sindquim
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País para por direitos
Trabalhadores de todo o Brasil apoiam atos da CUT, em 29 de maio, contra a terceirização e o corte de direitos

O Dia Nacional de Para-
lisação e Manifestações, dia 
29 de maio, foi marcado por 
intensas manifestações em 
todo o País, organizadas pela 
CUT e demais centrais sindi-
cais em defesa dos direitos 
dos trabalhadores. 

Em São Paulo, capital, os 
bancários cruzaram os bra-
ços e fecharam agências na 
região central e na avenida 
Paulista. No centro, fizeram 
mobilização em frente à su-
perintendência da Caixa Fe-
deral com o apoio do MTST 
(Movimento dos Trabalhado-
res Sem-Teto). 

A categoria conhece o for-
te impacto da terceirização 
em áreas como call centers e 
correspondentes bancários e 
aproveitou o dia para alertar 
os clientes sobre os riscos da 
precarização do trabalho, que 
afetam também a segurança 
dos correntistas. 

Os professores, em greve 
há mais de 80 dias, realiza-
ram assembleia no vão livre 
do Masp, na avenida Paulista, 

e depois seguiram em cami-
nhada até a praça da Repúbli-
ca, onde se juntaram com os 
funcionários públicos. 

Os metalúrgicos fizeram 
atos no ABC, em Campinas, 
Sorocaba, São Carlos e em ou-
tros Estados do País. 

Contra a precarização, 
os metalúrgicos cutistas de-
fendem a implementação 
do Programa de Proteção ao 
Emprego (PPE), proposta que 
prevê, em tempos de crise, 
que os trabalhadores sejam 
afastados, sem serem demiti-
dos, mantendo o vínculo com 
a empresa e recebendo sa-
lários com jornada reduzida 
em 20% a 50%. Pelo modelo, 
existente em países como a 
Alemanha, o governo arcaria 
com 60% a 80% do valor cor-
respondente às horas reduzi-
das e as empresas pagariam a 
diferença.

Em todo o interior pau-
lista e na Baixada Santista as 
categorias se mobilizaram e 
fizeram atos em suas princi-
pais fábricas.

Rumo à greve geral
Reunidos na praça da Re-

pública, em São Paulo, no 
final de um dia de intensas 
mobilizações, os trabalha-
dores explicaram que o Dia 
Nacional de Paralisação é um 
aquecimento para a Greve 
Geral: “Se for necessário para 
avançar na construção de um 

país soberano, e se o Congres-
so Nacional e o governo insis-
tirem na retirada de direitos, 
a resposta virá das fábricas, 
parando a produção”, afirma 
Julio Turra, diretor da CUT 
Nacional.

Na avaliação de Turra, o Dia 
Nacional de Paralisação atingiu 
seus propósitos. “Paralisamos 

transporte, bancos, fábricas 
e escolas por todo o País. Em 
todos os Estados houve para-
lisação. Venha de onde vier a 
ofensiva contra os direitos dos 
trabalhadores, a CUT mostra, 
em parceria com outras sindi-
cais e movimentos, que não vai 
ficar parada, que está disposta 
a lutar”, concluiu.

• Fim do piso salarial das categorias
• Fim das férias remuneradas
• Fim do 13º salário 
• Fim do FGTS
• Fim da PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
• Fim do seguro-desemprego 
• Fim das convenções coletivas por categoria

• Demissão
• Ampliação da jornada de trabalho
• Mais doenças e acidentes 
• LER (Lesão por Esforços Repetitivos) 
• Assédio moral
• Rotatividade no trabalho
• Precarização do trabalho

O QUE SE GANHA

O QUE SE PERDE

Químicos de São Paulo nas ruas
Nosso Sin-

dicato orga-
nizou uma 
grande mani-
festação em 
Santo Amaro, 
no cruzamento 
das avenidas 
Nações Unidas 
e Interlagos. 
A concentra-
ção começou 
de madrugada 
em frente à 
Avon e seguiu 
em caminha-
da, passando 
pela Polivac. 
“O trânsito parou nas duas 
avenidas. Os trabalhadores 
e também os motoristas 
que ficaram parados no 
trânsito puderam ouvir nos-
sos alertas sobre os ataques 
do Congresso aos direitos 
dos trabalhadores”, explica 
Adir Teixeira, secretário de 
Organização do Sindicato. 
De acordo com Adir, nem o 
tempo chuvoso desmotivou 

os manifestantes. 
O Sindicato dos Químicos 

está na luta contra a terceiri-
zação há cerca de dois anos. 
Participou de vários atos em 
Brasília, produziu vários ma-
teriais – vídeos, cartilhas e 
jornais – alertando sobre a 
precarização e o corte de di-
reitos. Também já apoiou e 
participou de uma audiên-
cia pública sobre o assunto 

e está apoiando outra, que 
acontece em 29 de junho, 
organizada pelo senador 
Paulo Paim (PT). “Os tra-
balhadores químicos irão 
participar em peso dessa 
audiência. Se o plenário da 
Câmara dos Vereadores for 
pequeno para nos abrigar, 
vamos ficar do lado de fora 
acompanhando”, adianta 
Teixeira.

O trabalhador só perde
com a terceirizaçãoEduardo Oliveira

Dino Santos


