
Fevereiro de 2017 – nº 486

Responsável: Diretoria Colegiada
Secretaria de Tecnologia da Comunicação
Diretor: João Carlos de Rosis

SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, PLÁSTICOS, FARMACÊUTICOS E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO

estão
O governo Temer pretende apro-

var em 2017 as reformas trabalhis-
ta e previdenciária. A proposta do 
golpista é liberar o trabalho tercei-
rizado, sem restrição, com salários 
menores e menos direitos; parcelar 
o 13º salário e as férias e permitir 
a negociação direta entre patrões 
e empregados. No caso da aposen-
tadoria, além de aumentar o tem-
po de contribuição e a idade para 
receber o benefício, foram criadas 
tantas restrições que o acesso a ela 
será praticamente impossível. 

A única saída para barrar os ata-
ques desse governo golpista é a to-
mada das ruas pelos trabalhadores. 
A CUT (Central Única dos Trabalha-
dores) está preparando uma grande 
mobilização para o dia 15 de março. 
Fique atento aos informes do Sindi-
cato e participe. Esse assunto é do 
interesse de todos os trabalhadores!

CARNAVAL NO CLUBE DE CAMPO
O tradicional Carnaval da 
categoria acontece no dia 
26 de fevereiro (domingo), 
das 10h às 17h, no Clube 
de Campo de Arujá.    
A animação fica por conta 
de uma roda de samba e da 
bateria da escola de samba 
Unidos de Santa Bárbara.

DIREITOS TRABALHISTAS
eAPOSENTADORIA

preste bem 
atenção,

Michelzinho,
vamos ditar!
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Reforma trabalhista é para atender os patrões
A reforma trabalhista, 

proposta pelo governo Te-
mer, tem o claro objetivo de 
rebaixar  os direitos dos tra-
balhadores e diminuir os cus-
tos das contratações e das 
demissões. Na avaliação da 
CUT (Central Única dos Traba-
lhadores), o governo está se 
empenhando para devolver 
aos empresários o apoio re-
cebido durante o golpe. “Esse 
governo não foi eleito pelo 
povo, chegou ao poder graças 

ao total apoio da Fiesp (Fede-
ração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo) e das elites 
brasileiras e está trabalhando 
para elas”, desabafa Douglas 
Izzo,  presidente da CUT de 
São Paulo. 

A reforma deve ser vota-
da ainda este ano, e a CUT 
planeja uma grande mani-
festação no dia 15 de março 
para defender os direitos dos 
trabalhadores e a previdência 
pública.

DIREITOS EM RISCO
FLEXIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS – Permite a livre negociação entre patrões 
e empregados, em detrimento da legislação trabalhista. 

TERCEIRIZAÇÃO – Libera a terceirização para todas as atividades das em-
presas, inclusive de servidores públicos.  

SIMPLES TRABALHISTA – Permite o pagamento parcelado do 13º salário e 
o fracionamento das férias, entre outros retrocessos.

Temer quer acabar com o sistema previdenciário
A proposta de reforma da 

previdência social encami-
nhada ao Congresso Nacional 
pelo governo Temer descons-
trói todo o sistema previden-
ciário e deve deixar 70% da 
população sem aposentado-
ria. A avaliação é do Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos).

De acordo com o coorde-
nador do Dieese, Fausto Au-
gusto, com as dificuldades 
criadas, a tendência é que 
aqueles que puderem devem 
migrar para a previdência 
privada, fragilizando ainda 
mais o sistema. “A aposta do 

governo, com essa reforma, 
não é diminuir o gasto com 
a previdência propriamente 
dito, como foi anunciado. A 
proposta dele é um processo 
acelerado de privatização”, 
ressalta o coordenador.

Para ele, a tendência é 
que o sistema público da 
previdência se pareça, cada 
vez mais, com uma política 
social, e não com um direito. 
“Vai virar um programa social 
que vai dar uma renda míni-
ma para um conjunto muito 
pequeno da população mais 
pobre. Os demais deverão ir 
para a previdência privada. 
Essa é a proposta.”

PRINCIPAIS MUDANÇAS QUE O GOVERNO QUER APROVAR

• Idade mínima de 65 anos para homens e mulheres com um mínimo de 25 anos de contribuição 
mensal. Extingue-se, dessa forma, a aposentadoria por tempo de contribuição e a redução de 
idade para mulheres, trabalhadores rurais e professores da educação básica. 
• O período de contribuição mínima passa de 180 contribuições (15 anos) para 300 (25 anos).
• A nova base de cálculo para o salário de benefício será a média de todos os valores de contri-
buição, e não dos 80% maiores, como é atualmente. O valor passa a ser equivalente a 51% do 
salário de benefício mais 1% a cada ano de contribuição. Na regra anterior era 70% do salário de 
benefício mais 1% por ano de contribuição. Com isso, haverá uma redução no valor a ser pago. 
• O valor da aposentadoria por invalidez, que passa a ser denominada  “aposentadoria por in-
capacidade permanente para o trabalho”, é reduzido de 100% do salário de benefício para 50% 
mais 1% por ano de contribuição. 
• No caso de pensão por morte, a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) mantém as regras 
de acesso, mas muda os valores dos benefícios, a começar pela desvinculação do salário mínimo, 
permitindo que o valor do benefício seja inferior a esse piso.

Setor farmacêutico cresceu 
mais de 12% em 2016

A venda nominal total do 
setor teve um crescimento de 
12,6%  em 2016,  em relação 
ao ano anterior, passando de 
R$ 44,7 bilhões para R$ 50,3 
bilhões,  de acordo com o Sin-
dusfarma (Sindicato da Indús-
tria de Produtos Farmacêuti-
cos no Estado de São Paulo).

Os dados de emprego tam-
bém são positivos. O ano ter-
minou com 178 novas vagas 
na base do nosso Sindicato, 
de acordo com os dados do 
Caged  (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 

do Ministério do Trabalho.  
O setor farmacêutico é um 

dos poucos que passa ileso 
pela crise que afeta o País. 
Porém, Adir Gomes Teixeira, 
secretário de Organização do 

Sindicato, alerta que os dados 
positivos não garantem uma 
Campanha Salarial tranquila. 
“Os patrões vão aproveitar o 
momento econômico que o 
País atravessa para jogar as 
negociações para baixo, e os 
trabalhadores precisam estar 
mobilizados para responder 
aos ataques”, diz.  

O Sindicato deve se reunir 
em breve com a Fetquim (Fe-
deração dos Trabalhadores do 
Ramo Químico)  para discutir a 
pauta de reivindicações e o ín-
dice de reajuste a ser pleiteado.

Força LulaForça Lula

O Sindicato dos Químicos lamenta profundamente a morte de 
dona Marisa Letícia Lula da Silva, que, ao lado do presidente Lula, 
foi incansável na defesa das causas sociais e de um País melhor.

Ricardo Stuckert
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