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REAJA AGORA OU MORRA TRABALHANDO

14 DE JUNHO
EM DEFESA DA APOSENTADORIA
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REAJA AGORA OU MORRA TRABALHANDO
A reforma da Previdência de Bolsonaro vai acabar com o seu direito de se aposentar. Pare agora ou morra trabalhando.
Dia 14 de junho o país
vai parar. A Greve Geral está
sendo construída pela CUT
(Central Única dos Trabalhadores) em conjunto com
todas as centrais sindicais.
Portanto, com total apoio de
trabalhadores das mais diversas áreas – educação, saúde, funcionalismo público,
indústria, comércio, transporte, dentre outros.
Motivos para a greve não
faltam. A economia do país
está completamente travada,
os índices de desemprego
aumentam a cada dia e o governo Bolsonaro parece ter
um único projeto em mente:
destruir a Previdência pública do país.
Para conseguir aprovar
seu projeto de aniquilar de
vez com a possibilidade de o

trabalhador se aposentar, o
governo e sua equipe mentem, dizendo que a reforma
vai acabar com os privilégios.
No entanto, essa reforma
não altera em nada os benefícios dos militares e de suas
filhas, que vão continuar recebendo normalmente seus
salários cinco vezes maiores
do que o teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Em contrapartida, a reforma muda o sistema de cálculos (diminuindo consideravelmente os salários), reduz
a pensão de viúvas, viúvos
e órfãos em 40%, dificulta
o acesso à aposentadoria e
transforma o sistema público num sistema de capitalização gerido por bancos,
sem nenhuma garantia para
o trabalhador.

DIRETORIA TOMA POSSE
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A nova direção do Sindicato, eleita para os próximos quatro anos, de
2019 a 2023, realizou a cerimônia
festiva de posse em 25 de maio.
Hélio Rodrigues, novo coordenador Geral do Sindicato, lembrou que
o movimento sindical vive um dos
momentos mais desafiadores dos
últimos anos: “O desemprego está altíssimo e os ataques do atual governo têm como alvo os trabalhadores.
Temos que unir forças e parar o país
em 14 de junho”, disse.

A REFORMA MUDA O CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO
BASE DE CÁLCULO
Trabalhador com 65 anos de idade, 35 anos de contribuição, em
janeiro de 2019 com o último salário de R$ 2.304,09.

REGRA ATUAL

COM A REFORMA

Aposentadoria:
R$ 2.180,72

Aposentadoria:
R$ 1.920,49

VOCÊ SABE O QUE É

CAPITALIZAÇÃO
DA PREVIDÊNCIA?

É uma espécie de poupança que o trabalhador
faz para garantir a aposentadoria. Ele paga tarifas
aos bancos e, depois de 35 anos depositando R$
100 por mês, se aposenta com apenas R$ 234.

DINO SANTOS

ESQUENTA PARA A GREVE GERAL

No último dia 30 de maio, alunos
e trabalhadores de várias categorias
profissionais se uniram aos professores e realizaram manifestações em
todo o país em defesa da educação e
da Previdência pública.
A manifestação foi convocada
pela (UNE) União Nacional dos Es-

tudantes, com total apoio da CUT
(Central Única dos Trabalhadores)
e foi considerada um esquenta
para a grande Greve Geral, que
envolverá todas as categorias profissionais em 14 de junho.
Em São Paulo a concentração foi
no Largo da Batata, em Pinheiros.

Rua Tamandaré, 348 – 01525-000 | Liberdade – SP – Tel.: 3209.3811
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Plásticas, Farmacêuticas,
Cosméticas e Similares de São Paulo, Taboão da Serra, Embu, Embu-Guaçu e Caieiras
Filiado à
Fetquim, CNQ
e IndustriALL

Diretor responsável: Adir Gomes Teixeira
Jornalista responsável: Soraia Nigro de Lima (MTb 20.149)
Revisão: Lívia Bianchi
Diagramação e ilustrações: Paulo Monteiro de Araujo

Impressão: Gráfica Paineiras
Tiragem: 50.000

