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14 DE JUNHO14 DE JUNHO
Pare agora ou morra trabalhando. 
A greve geral em defesa da 
sua aposentadoria já tem data 
marcada. Dia 14 de junho
vamos parar o país
em defesa do direito
de o trabalhador
se aposentar. 

Pare agora ou morra trabalhando. 
A greve geral em defesa da 
sua aposentadoria já tem data 
marcada. Dia 14 de junho
vamos parar o país
em defesa do direito
de o trabalhador
se aposentar. 
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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 em-
presa em que você trabalha. Você passará a receber  toda a programação do Sindicato no seu celular!

9 6314 5629(11)
WhatsApp

ESTE É O NÚMERO DO SINDICATO

Se a reforma 
é boa, por que 
não inclui os 
militares?
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O governo Bolsonaro está 
cortando investimentos em 
áreas importantes do país, 
proporcionando um verdadei-
ro desmonte de tudo que foi 
construído nos últimos anos.

Seu governo parece ser 
formado por irresponsáveis 
preconceituosos que atiram 
para todos os lados, mas não 
se engane, eles têm um proje-
to de poder muito claro e que 
se aproxima muito da defini-
ção de um governo fascista.  

Os governos fascistas são 
caracterizados pela valori-
zação do nacionalismo e do 
militarismo, pelo desprezo 
aos direitos humanos, des-
prezo à educação, controle 
da mídia e censura e uso da 
religião como forma de ma-
nipulação.   

Portanto, não se engane, 
nada é por acaso.

Com o objetivo de apro-
var a reforma da Previdência, 
o governo gastou R$ 40 mi-
lhões numa campanha que, 
além das inserções publici-
tárias, apela para os apresen-
tadores populares da televi-

são brasileira: Silvio Santos, 
Luciana Gimenez, Ratinho e 
comunicadores de rádio.  

O governo está desvian-
do parte dos recursos da co-
municação pública para as 
emissoras que topam com-
por com ele. Além disso, 
usa personalidades públicas 
e populares para defender 
uma reforma que significará 
o fim do direito à aposenta-
doria. 

O objetivo do presidente é 
convencer os trabalhadores 
de que a reforma é boa! 

As perguntas que não que-
rem calar são: se a reforma é 
tão boa para o povo, por que 
o governo gasta tanto dinhei-
ro para convencer a popula-
ção? Por que não insere os 
militares na reforma?

O único real projeto des-
te governo parece ser acabar 
com a aposentadoria dos 
trabalhadores. A reforma da 
Previdência, aliada à reforma 
trabalhista, aprovada no go-
verno anterior, será o fim da 
classe trabalhadora.  

Não é à toa que todas as 
centrais sindicais estão uni-
das contra essa reforma e em 
defesa das aposentadorias.  

Precisamos vencer essa 
batalha ou estaremos fada-
dos a morrer sem aposenta-
doria. Engaje-se nessa luta 
você também! 

Diretoria

Desmontar o país faz parte 
da estratégia do governo

DIRETORIA DEFINE METAS
PARA O MANDATO

A nova diretoria do Sin-
dicato, recém-eleita, que fi-
cará à frente da entidade no 
próximo quadriênio (2019-
2023), esteve reunida na úl-
tima semana para definir as 
diretrizes do mandato. 

Durante três dias os diri-
gentes fizeram uma avalia-
ção da atual conjuntura e 
das mudanças que o mundo 
do trabalho vem sofrendo 
devido à implementação de 
novas tecnologias e às alte-
rações na legislação traba-
lhista. “As mudanças estão 
aceleradas e os ataques do 
governo e dos patrões tam-
bém. Nós precisamos avaliar 
e redirecionar o nosso traba-
lho com agilidade para conti-
nuar dialogando com a base”, 
avalia Helio Rodrigues, coor-
denador geral do Sindicato.   

Dentre as prioridades es-
tabelecidas pela nova dire-
ção estão o fortalecimento 
do trabalho de base, a am-
pliação da sindicalização e 
da comunicação com os tra-
balhadores e novos investi-
mentos em capacitação de 
militantes e dirigentes.  

A nova direção também 
tratou da necessidade de dis-
cutir políticas específicas e 
novas atividades para os jo-
vens, os negros e as mulheres 
e decidiu realizar um debate 
sobre as experiências da OLT 
(Organização no Local de Tra-
balho) existentes – comissões 
de fábrica, Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes) e SUR (Sistema Único 
de Representação ) – que pos-
sam servir de modelo para 
implantação na categoria.

em defesa
da nossa 

aposentadoria!
Lá vem o chefe

com a sua
tropa de choque 

virtual!

Vamos lá moçada, 
capricha aí nas 
“Fake News”!
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SINDICATO PROMOVE AULA PÚBLICA 
SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Dirigentes do Sindicato conversam com a população sobre 
perda de direitos e coletam assinaturas contra a reforma

O Sindicato promoveu uma 
aula pública sobre a reforma 
da Previdência em frente ao 
mercadão de São Miguel Pau-
lista, no último sábado, dia 11. 
A iniciativa foi sucesso de pú-
blico, e a coleta de assinaturas 
muito produtiva. 

De acordo com o coorde-
nador geral da entidade, Helio 
Rodrigues, é preciso ocupar 
os espaços públicos e expli-
car para a população o que 
realmente está em jogo caso 
essa reforma seja aprovada. 
“O governo só diz o que lhe 

convém. Quando explicamos, 
todo mundo entende. Só há 
um jeito de ganhar essa bata-
lha: ir para as ruas”, defende. 

Durante o evento, a asses-
sora do Sindicato, Marilane 
Teixeira, explicou que a re-
forma proposta por Bolso-
naro retira vários direitos dos 
trabalhadores e praticamen-
te inviabiliza o acesso às apo-
sentadorias, mas não acaba 
com as distorções. “A reforma 
tributária, sim, seria uma saí-
da justa para acabar com as 
distorções”, diz Marilane.

PRINCIPAIS MUDANÇAS NA PREVIDÊNCIA
IDADE MÍNIMA – 65 anos para homens e 62 para mulheres.
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – 40 anos para receber uma aposentadoria 
igual à média de todos os salários. O tempo mínimo para se aposentar 
passa a ser de 20 anos, mas com apenas 60% da média dos salários. 
BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) – O benefício (destinado a idosos 
em situação de miséria) será reduzido para R$ 400, podendo chegar a um 
salário mínimo somente quando o idoso tiver 70 anos de idade. 
SALÁRIO MENOR QUE O MÍNIMO – A reforma permite que as regras sejam 
alteradas a qualquer momento por lei complementar e facilita a aprovação 
de benefícios menores que o valor do salário mínimo (hoje proibida pela 
Constituição). 
CAPITALIZAÇÃO – Pelo novo sistema, o trabalhador contribui individual-
mente para sua aposentadoria, numa espécie de conta poupança. Não há 
garantia futura do valor que será recebido e a conta ficará sujeita às osci-
lações do mercado.

SETOR QUÍMICO ORGANIZA CAMPANHA SALARIAL
Os trabalhadores do setor 

químico, com data-base em 
1º de novembro, começam a 
organizar a campanha salarial.   

A Fetquim (Federação 
dos Trabalhadores do Ramo 
Químico), responsável pela 

campanha unificada, reali-
zou a primeira reunião na 
última semana para deba-
ter os principais pontos que 
devem fazer parte da pauta 
deste ano.   

De acordo com o diretor 

do Sindicato, que também 
é membro da Federação, 
Deusdete José das Virgens, 
foi uma reunião preliminar 
para entender as expectati-
vas de cada sindicato. “Ficou 
muito claro que estamos to-

dos unidos em torno de um 
único objetivo: a defesa dos 
direitos. A inflação, que volta 
a dar sinais de retomada, e o 
desemprego também foram 
apontados como preocupa-
ções”, relatou o dirigente.

FOTOS: DINO SANTOS
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CENTRAIS SINDICAIS ANUNCIAM
GREVE GERAL PARA O DIA 14 DE JUNHO
1º de Maio histórico reúne todas as centrais sindicais por um único objetivo: a defesa do direito de o trabalhador se aposentar

As manifestações do dia 1º 
de Maio deste ano reuniram 
mais de 200 mil trabalhado-
res no centro de São Paulo. 
O ato foi realizado pela CUT 
(Central Única dos Trabalha-
dores) em conjunto com as 
demais centrais, que resol-
veram se unir para defender 

os direitos e a aposentadoria 
dos trabalhadores. 

Durante o evento, as cen-
trais anunciaram a Greve Ge-
ral, que já tem data marcada: 
dia 14 de junho. “Está aprova-
do! O Brasil irá parar em defe-
sa do direito à aposentadoria 
dos brasileiros. A única forma 

GREVE DA EDUCAÇÃO É ESQUENTA PARA A GREVE GERAL
No dia 15 de maio os pro-

fessores das redes particular 
e pública – federal, estadual e 
municipal – pararam contra 
o corte de verbas na educa-
ção e o sucateamento que o 
governo Bolsonaro vem pro-
porcionando na área.   

A paralisação foi em todo o 
país e teve adesão de mais de 
80%, inclusive com apoio dos 
estudantes que já sofrem com 
o corte de verba nas meren-
das e nos transportes. O atual 
governo também cortou os 
investimentos em pesqui-
sa e os programas de incen-
tivo aos jovens estudantes, 
além disso, vem defendendo 

cortar os investimentos nas 
áreas de sociologia e filoso-

O abono salarial do PIS/Pasep 
(Programa de Integração Social e 
Programa de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público) está 
na mira do governo. 

Atualmente o bônus de um 
salário mínimo (R$ 998) é pago, 
anualmente, para todos os tra-
balhadores que ganham até dois 
salários mínimos (R$ 1.996). 

Pelo novo texto do governo, 
ele só será pago para quem ga-
nha até um salário mínimo. “Na 
nossa categoria, há muitos tra-
balhadores ganhando em torno 
de R$ 1.600 e eles perderão o 
direito de receber o PIS, caso a 
reforma avance”, explica Renato 
Zulato, diretor do Sindicato.

de barrar essa reforma é fazer 
o enfrentamento nas ruas. É 
greve geral”, destacou o presi-
dente nacional da CUT, Vagner 
Freitas, que conduziu a vota-
ção junto aos trabalhadores.

O dia 1º de Maio teve grandes 
protestos em todo o país, e a gre-
ve do dia 14 já conta com a ade-

são de categorias importantes, 
como metroviários, trabalha-
dores da educação, metalúrgi-
cos, bancários e nós, químicos. 
Acompanhe diariamente pelo 
nosso site, pelas nossas redes 
sócias e pelo WhatsApp infor-
mações atualizadas sobre a or-
ganização da greve.

fia, que não são consideradas 
prioritárias por ele.

SEU ABONO DO PIS
ESTÁ EM RISCO

DINO SANTOS

DIVULGAÇÃO


