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A NOVA PREVIDÊNCIA

PARA A MISÉRIA

Venha se juntar a nós nessa luta
por direitos e aposentadoria digna

22 DE MARÇO, 17H
em frente ao Masp, na avenida Paulista

ROBERTO PARIZOTTI

É UM PASSAPORTE
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que brincadeira é
essa, juvenal?
o carnaval já
acabou!

isso aqui é
um local de
trabalho,
tá ok?

com essa reforma
da previdência
que o bolsonaro
quer implementar...

...eu nunca vou
conseguir me
aposentar! por isso,
já estou treinando
para deixar as
barbas de molho!
putz! até
eu que sou eu
ainda não me
aposentei e
me ferrei... tá ok?

Calma,
chefe!

OPINIÃO DA DIRETORIA

Reforma da Previdência
vai jogar trabalhadores na
miséria e estagnar a economia
É graças ao salário dos trabalhadores e dos aposentados que a indústria consegue
vender sua produção e fazer
a economia do país girar.
Alguns municípios brasileiros, principalmente no
interior dos Estados, onde
a grande maioria dos moradores é aposentada, vivem
exclusivamente da movimentação financeira das
aposentadorias. Cortar R$ 1
trilhão dos futuros benefícios em 10 anos, como quer
o governo Bolsonaro, será o
fim da nossa economia.
O cenário que se apresenta é catastrófico. A reforma
trabalhista deixou o mercado
de trabalho bastante vulnerável, aumentou o desemprego
e o número de trabalhadores
informais, trazendo reflexos
negativos para a economia.
Agora Bolsonaro quer
nos fazer engolir uma reforma que amplia o tempo de
contribuição para 40 anos.
Homens continuarão se
aposentando aos 65 anos de
idade, mas com um mínimo
de 20 anos de contribuição;
já as mulheres terão a idade
aumentada para 62 anos e a
contribuição para 20. Porém,
a idade mínima pode subir a
partir de 2024, depois a cada

quatro anos (2028, 2032 e assim por diante), conforme o
aumento da expectativa de
sobrevida da população.
Outro detalhe importante é que com 65 anos ou 62
anos e 20 de contribuição,
homens e mulheres só receberão 60% do benefício, e o
cálculo será feito com base
na média salarial dos últimos
20 anos.
O sistema será misto – vai
mesclar o público solidário,
com a capitalização – e será
alimentado por contribuições
individuais (somente dos trabalhadores) cuja rentabilidade pode variar dependendo
do sistema de gestão.
São inúmeras as mudanças que só pioram a vida dos
trabalhadores e que devem
jogar os aposentados na miséria. O governo divulga que
vai tornar o sistema mais
justo, equiparando pobres e
ricos, porém, não discute os
benefícios de militares, na
verdade, os que recebem os
maiores salários.
Dia 22 de março estaremos nas ruas para defender
o nosso direito de nos aposentar. Venha se juntar a nós,
antes que seja tarde!
Diretoria Colegiada

FARMACÊUTICOS ENTREGAM
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
A pauta de reivindicações do setor farmacêutico
foi entregue ao Sindusfarma
(Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos no
Estado de São Paulo) – sindicato patronal – em 27 de
fevereiro. Com data-base em
1º de abril, a negociação deste ano contempla as cláusulas econômicas e sociais.
Os pontos principais da
pauta são: correção dos salários pela inflação medida pelo
INPC/IBGE (Índice Nacional de

Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), mais 5% de ganho
real; piso salarial de R$ 2.040;
PLR (Participação nos Lucros
e Resultados) de R$ 4.080, auxílio-alimentação de R$ 467,65
e a garantia de todos os direitos
da convenção coletiva.
A inflação acumulada nos
12 meses referentes à data-base dos farmacêuticos (de
abril a março) está estimada
em 4,07%, de acordo com o
Banco Central.

VAGAS NAS COLÔNIAS PARA A PÁSCOA
O sorteio de vagas para o feriado de Páscoa, para as colônias de
Caraguatatuba, Solemar e para o
Clube de Campo de Arujá será no
dia 24 de março. Para participar é

preciso pegar uma senha no Sindicato, ou por telefone, até o dia
22 de março. Informações pelo telefone 3209-7945, ramal 217, com
Marília.

WhatsApp
(11) 9 6314 5629
ESTE É O NÚMERO DO SINDICATO
VOCÊ QUER RECEBER INFORMAÇÕES ATUALIZADAS NO SEU WHATSAPP?
Anote este número na sua agenda e mande uma mensagem para o Sindicato com seu nome e a empresa em que você trabalha. Você passará a receber toda a programação do Sindicato no seu celular!
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QUÍMICOS DE SÃO PAULO ELEGEM NOVA DIREÇÃO

Nova gestão assume em abril com desafio de barrar a reforma da Previdência e garantir direitos
O Sindicato elegeu a nova
direção, que ficará no comando da entidade durante
os próximos quatro anos, de
2019 a 2023.
Uma única chapa concorreu ao pleito e foi eleita com
mais de 97% dos votos. A
nova direção é formada por
muitos integrantes da atual
gestão, mas conta com uma
renovação de mais de 20% e
com uma representação de
mulheres acima de 30%.
A coordenação geral da
entidade, que era de responsabilidade de Osvaldo Bezerra, o Pipoka, passará para
as mãos de Helio Rodrigues.
Bezerra comandará a Secretaria de Organização.
O encerramento da apuração dos votos foi comemorado com um ato político na
sede do Sindicato. A posse

oficial dos novos dirigentes
será em abril.
Douglas Izzo, presidente
da CUT-SP (Central Única
dos Trabalhadores, de São
Paulo), lembrou que vivemos um momento político
bastante conturbado e que
a nova direção terá um grande desafio pela frente, que
é a luta contra a reforma da
Previdência. “É um momento de muitos desafios e que,
certamente, precisa de união
e construção da classe trabalhadora”, sentenciou.
Helio Rodrigues agradeceu a participação de dirigentes, ex-diretores, funcionários e colegas de outros
sindicatos, que ajudaram
em todo o processo eleitoral.
Emocionado, lembrou que
sua história com o movimento sindical vem de casa. “Mi-

EDUARDO OLIVEIRA

Hélio Rodrigues assume a coordenação do Sindicato em abril
nha mãe foi fundadora do PT.
Na década de 1980 ela estava
em São Bernardo em vigília
pelos trabalhadores do ABC,
assim como eu estive em São
Bernardo na vigília contra a
prisão do ex-presidente Lula.
Essa minha história é que
move minhas ações”, disse.
O ato comemorativo da vitória contou também com a
participação de João Cayres,

secretário geral da CUT-SP;
Ivonete Pereira Cesar, secretária setorial do Setor de
Vidros da CNQ-CUT (Confederação Nacional do Ramo
Químico); Raimundo Suzart,
presidente do Sindicato dos
Químicos do ABC; e Rosangela Santos, vereadora de Embu
das Artes, dentre outros sindicalistas e companheiros
dos movimentos sociais.

22 DE MARÇO
É DIA DE MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DO DIREITO DE SE APOSENTAR
Todas as centrais estão unidas contra a reforma que o governo Bolsonaro quer aprovar
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) se uniu às
demais centrais para organizar uma mobilização nacional contra a reforma da Previdência no próximo dia 22
de março (sexta-feira) – um
aquecimento para a greve
geral em defesa das aposentadorias.
A proposta de reforma
apresentada por Bolsonaro
é ainda pior do que a apresentada pelo ex-presidente
Temer e, além de dificultar
muito o acesso ao benefício,
reduz o valor dos salários e
estabelece a obrigatoriedade de idade mínima de 65
anos para homens e 62 para
mulheres. Também aumen-

ta o tempo de contribuição de 15 para 20
anos e retira da Constituição o sistema de
seguridade social brasileiro.
“Todos os trabalhadores serão prejudicados e muitos sequer conseguirão se
aposentar algum dia.
Os que já estão aposentados também vão
perder com os reajustes desatrelados do
salário mínimo”, explica Helio Rodrigues,
diretor do Sindicato.
O sindicalista lembra ainda que o governo divulga que
a reforma é necessária para

ROBERTO PARIZOTTI

acabar com o déficit e que
vai eliminar distorções. Porém, não divulga que deixa
de arrecadar mais de R$ 427

bilhões de grandes bancos e
empresas e que os militares
sequer foram citados nessa
reforma.
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MULHERES LUTAM POR DIREITOS
O
Dia
Internacional da
Mulher, 8
de março,
foi marcado
por protestos em
todo o país em defesa
dos direitos das mulheres e, principalmente, contra a reforma da Previdência,
que é cruel para todos os trabalhadores, mas ainda pior
para as mulheres.
Em São Paulo, as mulheres se reuniram na Avenida
Paulista para protestar e no
Sindicato as trabalhadoras
químicas também realizaram o tradicional encontro
da categoria no dia 10 de
março.
A ex-ministra da Secretaria
de Políticas para as Mulheres
do governo Dilma Rousseff,
Eleonora Menicucci, foi a
convidada do encontro. Ela
relembrou os avanços para
as mulheres no governo Dilma, como o disque-denúncia para casos de violência;
a Casa da Mulher Brasileira,
criada para acolher vítimas

CÉLIA PASSOS

EDUARDO OLIVEIRA

Eleonora Menicucci
de violência; e principalmente a lei do feminicídio, sancionada em 2015. Em contrapartida, Eleonora lembrou que
o atual governo paralisou a
agenda da igualdade de gênero.
O encontro também contou com a participação da
assessora do Sindicato, Marilane Teixeira, que explicou a
reforma da Previdência proposta por Bolsonaro e os prejuízos para as mulheres (veja
abaixo).

Mulheres na Paulista: a voz das ruas ecoa por direitos e justiça

EDUARDO OLIVEIRA

Celia Alves dos Passos, atual secretária da Mulher, é homenageada pelas mulheres
da categoria e apresenta Celia Assis, que ficará no seu lugar a partir de abril

REFORMA DA PREVIDÊNCIA É MAIS CRUEL COM AS MULHERES
O governo Bolsonaro quer
aumentar a idade mínima
para aposentadoria das mulheres de 60 para 62 anos e
exigir a contribuição de 40
anos para receber a aposentadoria integral.
Hoje, as mulheres que não
conseguem se aposentar por
tempo de contribuição (30
anos) têm a opção de se aposentar aos 60 anos, com no
mínimo 15 anos de contribuição.
Pelas novas regras propostas, a idade mínima passa a
ser de 62 anos e o tempo de
contribuição, 20 anos, para
receber apenas 60% da média
salarial dos últimos 20 anos.
Para receber o teto da aposen-

tadoria será necessário contribuir por pelo menos 40 anos.
Pelas regras atuais, uma
mulher de 55 anos, com 25
anos de contribuição precisaria trabalhar mais 5 anos
para se aposentar com o be-

nefício integral.
Já pelas regras propostas
por Bolsonaro, essa mesma
mulher teria de trabalhar
pelo menos mais 7 anos (55
+ 7 = 62) para se aposentar
por idade, com 32 anos de

contribuição (25 + 7 = 32) e,
mesmo assim, não se aposentara com o benefício integral, que, pelas novas regras
propostas por Bolsonaro, vai
exigir, no mínimo, 40 anos
de contribuição para receber
100% do valor.
No caso da trabalhadora,
com 62 anos e 32 de contribuição, a conta resulta num benefício de apenas 84% do valor.
“As mulheres trabalham
em média 7,5 horas mais que
os homens devido à dupla
jornada, estão mais expostas
ao desemprego e ao trabalho
precário e muitas sequer irão
conseguir se aposentar”, avalia
Celia Alves dos Passos, secretária da Mulher do Sindicato.
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DIA
INTERNACIONAL
DA MULHER

DE MARÇO

É DIA DE LUTA
P

or muito tempo acreditou-se que a escolha do 8 de março como
Dia Internacional da Mulher foi devido a um incêndio ocorrido
em 1911, em Nova York, que matou 130 operárias de uma fábrica
têxtil.
Entretanto, estudiosos afirmam que essa teoria foi criada para
abafar a história de luta e mobilização das mulheres. De acordo
com a socióloga Eva Blay, professora da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas da USP (Universidade de São Paulo),
a criação do dia 8 de março foi motivada “por fortes movimentos
de reivindicação política, trabalhista, por greves, passeatas e muita
perseguição policial, portanto, não somente pela morte de dezenas
de mulheres exploradas pelo capital”.
Muitas empresas aproveitam a data para presentear a mulheres
com brindes, flores e serviços de salões de beleza. Segundo Blay, a
data se tornou festiva e capitalista, mais uma tentativa de apagar
o protagonismo das mulheres.
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FACILIDADE PARA OBTER ARMA DE FOGO
PODE PIORAR ÍNDICES DE FEMINICÍDIO
O Brasil é o quinto país onde
mais se mata mulheres, de acordo com a OMS (Organização
Mundial da Saúde), e o decreto
que facilita a compra de armas,
assinado em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, deve piorar
ainda mais essa situação. “As estatísticas mostram que os casos
de violência contra a mulher, em
geral, ocorrem no espaço doméstico. Portanto, essa flexibilização
para a compra de armas pode armar um agressor em potencial”,
avalia Celia Alves dos Passos, secretária da Mulher do Sindicato.

Em 2019, já foram notificados 126 assassinatos de mulheres em razão de seu gênero e 67
tentativas, de acordo com os
dados da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
Outra pesquisa, da Faculdade
Latino-Americana de Ciências
Humanas, de 2015, revela que
13 mulheres são assassinadas
por dia no Brasil.
No ano passado foram registradas 133.732 mil queixas de
crimes online, dentre os mais denunciados está a violência contra as mulheres e misoginia, que

significa desprezo e ódio contra
as mulheres. No caso das redes
sociais, o agressor se esconde
por trás do anonimato para verbalizar preconceitos e discriminação, e os principais alvos têm
sido as mulheres e os negros.
A aprovação da lei que tipifica o feminicídio no Brasil, sancionada pela presidenta Dilma
Rousseff, em 2015, foi um passo
fundamental para tornar visível
a natureza discriminatória dos
assassinatos de mulheres em
razão de gênero.
De acordo com os estudio-

sos do assunto, os padrões de
masculinidade impostos pela
sociedade machista estariam
na raiz da escalada de casos de
violência contra as mulheres. “O
discurso de que o lugar da mulher é em casa só reforça esse
machismo e, infelizmente, esse
tem sido o padrão adotado pelo
atual governo”, observa Celia.
O atual governo também paralisou a agenda da igualdade
de gênero, com o claro objetivo de desqualificar a violência
sexista e reduzir a participação
das mulheres na política.

CRISE ECONÔMICA IMPACTA MULHERES
A crise que se iniciou em
2015 impactou especialmente
as mulheres, que foram as mais
atingidas pelo desemprego. Os
poucos empregos formais gerados no último período foram
ocupados pelos homens.
Às mulheres resta o emprego
informal, por conta própria, e o
trabalho doméstico. As diferenças salariais também seguem
mais desfavoráveis às mulheres. Elas recebem em torno de
75% do salário masculino. Na
nossa categoria a situação é um

pouco melhor, mas, ainda assim, os salários são inferiores:
na indústria farmacêutica as
mulheres recebem em torno de
79% do valor pago aos homens
e na indústria de transformados plásticos, em torno de 78%.
Quando se analisam as condições das mulheres negras, os
resultados são muito mais desfavoráveis. Elas representam
dois terços do desemprego feminino e recebem, em média,
40% do salário de um homem
branco.

Rendimentos médios de mulheres e homens por categoria
13.073,98
10.430,59
8.136,24
6.127,34
3.476,02

Indústria química

2.859,33

2.416,43

Indústria de
produtos cosmé�cos

Indústria farmacêu�ca
Homens

2.241,02

Indústria de
material plás�co

Mulheres

*Fonte: RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) /2017

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES AINDA É PEQUENA
os 513 deputados eleitos na Câmara Federal,
apenas 77 são mulheres. No Senado, dos
81 senadores, só 12 são
mulheres. A participação feminina no Senado se manteve
igual à de 2014, já na Câmara,
o número de mulheres aumentou 51% em relação à eleição
passada.
Nos Estados, as mulheres
são 15% dos deputados eleitos. Foram 161 deputadas, um
aumento de 35% em relação a
2014.

Desde 1997, a lei eleitoral
exige participação mínima de
30% de mulheres na lista de
candidatos. No entanto, nos
bastidores da política, as mulheres se queixam de falta de
verba e de condições de fazer
campanha. Isso quer dizer que

os partidos cumprem as contas,
mas não dão condições.
Se levarmos em conta que
no país a cada dez pessoas,
cinco são mulheres, ainda que
a participação feminina tenha
crescido, está abaixo da proporção populacional.
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