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REFORMA DA PREVIDÊNCIA: GOVERNO QUER IDADE 
MÍNIMA DE 65 ANOS E 40 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO

A proposta de reforma da 
Previdência que o governo 
Bolsonaro (PSL) deve enviar 
ao Congresso Nacional ainda 
este mês estabelece 40 anos 
de contribuição para que os 
trabalhadores tenham direi-
to ao valor de 100% da apo-
sentadoria.

A proposta prevê ainda 
idade mínima de 65 anos 
para homens e mulheres se 
aposentarem e cria um sis-
tema de capitalização de “ca-
ráter obrigatório”. Os traba-
lhadores terão que abrir uma 
conta poupança individual e 

depositar um percentual do 
salário todos os meses para 
bancar o futuro benefício. 

A reforma acaba com a pos-
sibilidade de aposentadoria 
por tempo de contribuição. 
Ela muda também as regras 
para idosos de baixa renda 
com mais de 65 anos e pes-
soas portadoras de alguma 
deficiência. Atualmente essas 
pessoas têm assegurado o pa-
gamento de um salário míni-
mo. O texto da reforma prevê 
o pagamento de R$ 1 mil para 
pessoas com deficiência sem 
condição de sustento. Já ido-

sos e outros trabalhadores de 
baixa renda terão seus ganhos 
reduzidos. Quem comprovar 
condição de “miserabilidade” 
e tiver 55 anos ou mais terá 
assegurada renda mínima de 
R$ 500. Os maiores de 65 anos 
receberão R$ 750. Ter mais de 
70 anos e 10 anos de contri-
buição vai assegurar presta-
ção extra de R$ 150.

Em todos os casos será 
obrigatória a comprovação 
de renda mensal per capita 
familiar inferior a um quarto 
de salário mínimo.

As centrais sindicais estão 

unidas para defender a apo-
sentadoria pública e barrar 
essas reformas que o atual 
governo quer aprovar. Dia 
20, a CUT (Central Única dos 
Trabalhadores) e as demais 
centrais farão um grande ato 
na Praça da Sé. Será o pri-
meiro de muitos.

Os Químicos de São Paulo 
participarão dessa importante 
mobilização ao lado de outras 
categorias, como metalúrgi-
cos, bancários, professores e 
demais trabalhadores que se-
rão afetados pela reforma pro-
posta pelo atual governo.

FARMACÊUTICOS EM CAMPANHA SALARIAL
O setor farmacêutico realiza 

uma importante assembleia 
no dia 24 de fevereiro (domin-
go), às 10 horas, na subsede 
Santo Amaro (Rua Ada Negri, 
127) para discutir a pauta da 
Campanha Salarial 2019.  

A negociação deste ano en-
volve as cláusulas econômi-
cas e sociais, e os sindicatos 
que negociam conjuntamen-
te, sob o comando da Fetquim 
(Federação dos Trabalhadores 
do Ramo Químico), já estão 
organizando a campanha e 
discutindo a pauta de reivin-
dicações com os trabalhado-

res desde o início do ano.  
Essa campanha deve con-

centrar esforços na reposição 
da inflação e na garantia dos 
direitos. “É preciso minimi-
zar os estragos promovidos 
pela reforma trabalhista, or-
ganizar a representação nos 
locais de trabalho e garantir 
a nossa convenção coletiva 
com todos os direitos”, deta-
lha Adir Teixeira, secretário 
de Organização do Sindicato. 

A previsão de inflação acu-
mulada nos 12 meses, referen-
tes à data-base dos farmacêu-
ticos (1º de abril),  segundo o 

Banco Central, é de 4,07%. 

SETOR SÓ CRESCE
Em 2018 o faturamento do 

setor farmacêutico foi de R$ 
62,4 bilhões, com crescimen-
to de 9,8% em relação ao ano 
de 2017. A produção de gené-
ricos apresentou dados ainda 
mais positivos, com cresci-
mento de 15,4%. Além dis-
so, os dados do IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) mostram que 
a produção física de pro-
dutos farmoquímicos e 
farmacêuticos cresceu 

QUÍMICOS ELEGEM NOVA
DIREÇÃO NO FIM DO MÊS

O Sindicato dos Químicos de São 
Paulo vai eleger sua nova direção no 
fim do mês.  A votação será realizada 
nos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro.

As urnas percorrerão as princi-
pais fábricas da base e haverá ur-
nas na sede e subsedes para que 
todos os trabalhadores associados 
possam votar.

A nova diretoria ficará à frente 
da entidade nos próximos quatro 
anos, de 2019 a 2023. “É impor-
tante que todos os associados par-

ticipem da eleição e referendem a 
escolha dos dirigentes que irão re-
presentar a luta dos trabalhadores 
no próximo período”, diz Osvaldo 
Bezerra, atual coordenador geral 
do Sindicato.

A Chapa 1 – Resistência e Luta 
é a única inscrita a concorrer ao 
pleito e conta com vários integran-
tes da atual gestão, mas teve uma 
renovação de mais de 20% e pos-
sui uma representação de mulhe-
res acima de 30%.

CARNAVAL NO
CLUBE DE CAMPO

O Sindicato promove duas ativida-
des de Carnaval no Clube de Campo 
de Arujá. No dia 2 de março (sábado), 
a partir das 11h, tem roda de samba 
com o grupo Papum SP É Nóis e par-
ticipação de André Ricardo, interprete 
da Escola de Samba Acadêmicos de 

Tatuapé e compositor do samba deste 
ano da Vai-Vai. 

No domingo, dia 3, tem o tradicional 
baile de Carnaval, a partir das 11h com o 
grupo Mika loka. Na parte da manhã a 
programação musical será de marchinhas 
carnavalescas e na parte da tarde axé.

6,1%, muito acima do restan-
te da totalidade da indústria, 
que cresceu 1,1%.


