
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Julho | 2019 – nº 543SINDICATO DOS TRABALHADORES QUÍMICOS, PLÁSTICOS, FARMACÊUTICOS E SIMILARES DE SÃO PAULO E REGIÃO

Responsável: Diretoria Colegiada
Secretaria de Comunicação

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

AS VÍTIMAS Os mais pobres, ou seja, a maioria da população brasileira

OS RESPONSÁVEIS 379 deputados do Congresso Nacional

FOTOS: REPRODUÇÃO



2 www.quimicosp.org.br |

Além de comprar os 
votos dos deputados, 
Bolsonaro disse que 
a reforma vai gerar 
emprego, mas é mentira.
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OPINIÃO DA DIRETORIA

Fim das aposentadorias
não gera emprego

Os deputados eleitos pe-
los trabalhadores brasileiros 
receberam mais de R$ 1,13 
bilhão em emendas parla-
mentares para aprovarem a 
reforma da Previdência. 

Para atingir seu objetivo, 
além de comprar os votos dos 
deputados, o governo Bol-
sonaro propagandeou que a 
reforma da Previdência vai 
gerar uma economia de R$ 1 
trilhão e mais de 8 milhões de 
empregos. No entanto, isso é 
uma grande mentira.   

O que faz a economia cres-
cer é investimentos (público 
e privado), mas o país está 
parado. O governo paralisou 
a máquina com a reforma da 
Previdência e não fala absolu-
tamente nada sobre desenvol-
vimento econômico e geração 
de renda, só anuncia cortes.

Com a reforma aprovada, 
os salários dos aposentados 
serão bem menores, conse-
quentemente, o dinheiro em 
circulação também. 

Não é preciso ser especia-
lista em economia para saber 
que o dinheiro circulando in-
centiva o consumo, aumenta 

a produção industrial e faz a 
economia girar. 

Em seis meses de manda-
to, o governo Bolsonaro não 
fez absolutamente nada para 
tirar o país da crise.  

Uma recente pesquisa di-
vulgada pela CNI (Confede-
ração Nacional da Indústria) 
mostra que o medo do de-
semprego aumentou e a sa-
tisfação com a vida diminuiu 
entre os brasileiros. 

Dentre as 2 mil pessoas 
consultadas em 126 municí-
pios, de 20 a 23 de junho, o 
índice do medo do desem-
prego cresceu 2,3 pontos em 
relação a abril e alcançou 59,3 
pontos percentuais. Já no que 
diz respeito ao nível de satis-
fação, o indicador caiu 0,5 
ponto no mesmo período.

A pesquisa mostra clara-
mente a insegurança e o de-
salento do povo, que não con-
segue ver luz no fim do túnel. 

Entretanto, não podemos 
desistir da nossa luta. O texto 
final da reforma ainda pre-
cisa passar por duas aprova-
ções e nós não vamos jogar a 
toalha agora.  

Uma nova agenda de mo-
bilizações está para ser divul-
gada pela CUT (Central Única 
dos Trabalhadores) em con-
junto com as demais centrais 
sindicais. O povo tem que ir 
para a rua agora porque de-
pois não adianta chorar.

Diretoria Colegiada

MULHERES
NORTE-AMERICANAS RECONHECIDAS

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

Não foi por falta 
de aviso. Eu disse 
muitas vezes que 
esse deputado era 
pilantRa, mas você 
não acretidou...

Você viu a lista 
dos deputados 

traidores da classe 
trabalhadora que 
votaram a favor 

da Reforma da 
Previdência?

Epa! O meu 
deputado 
está aqui.
Eu votei 

nele!
Vamos morrer 
de trabalhar... 
sem saber se 
vamos nos 

aposentar!

Sabe o que ele e todos os 
outros 379 deputados que 
votaram na reforma da 
previdência fizeram com 
a gente? Acabaram com 
os nossos direitos!

Tá legal, 
eu votei no 
deputado 

mequetrefe, 
mas, pare de 
me chamar de 

burro!

Eu não disse 
nada disso...

REPRODUÇÃO

O governador de Nova York 
anunciou uma lei que proíbe 
homens e mulheres de ganha-
rem salários diferentes quan-
do exercerem a mesma fun-
ção dentro de uma empresa. 

O anúncio foi feito no dia 10 
de junho, durante a comemo-
ração da seleção feminina dos 
Estados Unidos pela conquis-
ta do quarto título na Copa do 
Mundo Feminina de 2019.

O time norte-americano 
aproveitou o momento de 
destaque para defender as 
mulheres, inclusive a igual-
dade salarial entre homens e 

mulheres no futebol. A capi-
tã do time, Megan Rapinoe, 
que ficou conhecida pelas 
críticas ao governo Donald 
Trump, fez um discurso bri-
lhante sobre o assunto.

Na opinião de Lu Varjão, 
diretora do Sindicato e presi-
denta da CNQ (Confederação 
Nacional do Ramo Químico), 
as mulheres precisam con-
quistar todos os espaços da 
sociedade e se unirem nessa 
luta. “Quando um time cam-
peão levanta a nossa bandei-
ra, ganha visibilidade mun-
dial e fortalece a luta”, avalia.
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DEPUTADOS SE VENDEM E APROVAM
O FIM DAS APOSENTADORIAS
A decisão ainda passa por duas votações. É preciso ampliar a mobilização e lutar

O texto-base da reforma 
da Previdência foi aprovado 
em primeiro turno na Câma-
ra, com o apoio de 379 depu-
tados e 131 votos contrários. 
O texto recebeu 20 destaques 
que alteraram alguns as-
pectos da proposta original 

e ainda vai passar por uma 
votação em segundo turno e 
depois seguirá para o Senado. 

Para “convencer” os deputa-
dos a votarem a favor da reforma 
da Previdência, o Planalto libe-
rou R$ 1,13 bilhão em emendas 
parlamentares relacionadas à 

LULA MARQUES

CONFIRA ABAIXO DOIS EXEMPLOS DE CÁLCULOS

VIÚVAS TERÃO CORTE SUBSTANCIAL DOS BENEFÍCIOS 

TRABALHADORA QUÍMICA
A Maria tem 44 anos de ida-

de e 25 anos de contribuição. Pe-
las regras atuais, ela poderia se 
aposentar daqui a 5 anos, com 
49 anos, quando completaria 30 
anos de contribuição. 

Já pelas regras aprovadas em 
primeiro turno na Câmara Fede-
ral, a Maria só poderá se apo-
sentar daqui a 18 anos, quando 

completar a idade mínima de 62 
anos e precisará contribuir por 
mais 18, além dos 25 anos, tota-
lizando 43 anos de contribuição.  

TRABALHADOR QUÍMICO 
O José tem 45 anos, é 
um trabalhador químico 
e ao longo de sua vida 
laboral já trabalhou 
29 anos em diferentes 
ocupações, no entanto, 

ele só conseguiu trabalho 
com registro depois dos 23 anos 
de idade, e aos 45 anos ele tem 
apenas 22 anos de contribuição. 

Pelas regras atuais, o José se 
aposentaria daqui a 13 anos, ao 
completar 35 anos de contribuição 
e 58 de idade. No entanto, com 
a reforma, ele terá que trabalhar 
até os 65 anos de idade, quando 
terá 42 anos de contribuição e 49 
anos de trabalho. Com a reforma, 
a idade e o tempo de contribuição 
foram estendidos por mais 7 anos.

Atualmente 83% das pessoas que recebem a pensão por morte são 
mulheres. Pelas regras atuais, quando perdem o cônjuge, elas têm acesso 
ao benefício integral.

Pelas novas regras, elas passarão a ter acesso a apenas 60% desse 
valor, acrescidos de 10% para cada filho com idade inferior a 21 anos.

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

área da saúde, conforme divul-
gado no Diário Oficial. 

O texto aprovado exige, 
entre outras regras, a idade 
mínima para requerer a apo-
sentadoria (65 para homens 
e 62 para mulheres), o tempo 
mínimo de 40 anos de contri-

buição para os homens e 35 
anos para as mulheres, para 
obter o benefício integral, e 
alteração no cálculo do valor 
da aposentadoria, que terá o 
piso do benefício de 60% da 
média de todas as contribui-
ções feitas pelo trabalhador.
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MARCHA DAS MARGARIDAS ABRAÇA A
DEFESA DAS APOSENTADORIAS
Mulheres prometem sacudir Brasília nos dias 13 e 14 de agosto, em defesa dos seus direitos e de uma aposentadoria digna

Nos dias 13 e 14 de agos-
to, em Brasília, será realizada 
a 6ª edição da Marcha das 
Margaridas. A marcha, que 
tradicionalmente defende os 
direitos das mulheres e o fim 
da violência, neste ano tam-
bém abraça a defesa da Pre-
vidência. 

A reforma da Previdência, 
já aprovada na primeira vo-
tação no Congresso, é ainda 
mais cruel para as mulheres. 
Ela aumenta a idade míni-
ma de aposentadoria para 
62 anos e o tempo de contri-
buição para o mínimo de 20 

anos, sem levar em conta que 
as mulheres são as mais sujei-
tas ao trabalho terceirizado e 
ao desemprego. Isso, porém, 
não garante integralidade do 
benefício. Para ter direito a 
100% da aposentadoria, será 
necessário trabalhar por 35 
anos.

Sob o lema “Margaridas na 
luta por um Brasil com sobe-
rania popular, democracia, 
justiça, igualdade e livre de 
violência”, a marcha de 2019 
reforça o anseio do povo bra-
sileiro por um país mais justo 
para todos.

QUÍMICOS ELEGEM REPRESENTANTES PARA CONGRESSOS DA CUT

Os trabalhadores quími-
cos elegeram, em assembleia 
realizada em 28 de junho, os 
delegados e as delegadas que 
irão representar a categoria 
no 13º Congresso Nacional 
da CUT (ConCUT) e no 15º 
Congresso Estadual da CUT 
(CeCUT).

Os delegados efetivos para 
o 13º ConCUT são: Hélio Ro-
drigues, Osvaldo Bezerra, Lu-
tembergue Nunes Ferreguete, 
Erasmo Carlos Isabel, Rena-
to Zulato, Deusdete José das 
Virgens, Fátima Gonsalinia, 
Elaine Blefari, Núbia Freitas, 

Clarineide Dorea da Silva, 
Alex Ricardo Fonseca e José 
dos Reis Valadares. Como su-
plentes foram eleitos Antenor 
Eiji Nakamura, Bartolomeu 
Santiago, Vladecir dos Santos 
e Walmir de Morais. 

Os delegados efetivos para 
o 15º CeCUT são: Hélio Ro-
drigues, Osvaldo Bezerra, 
Lutembergue Nunes Ferre-
guete, Erasmo Carlos Isabel, 
Vladecir dos Santos, Barto-
lomeu Santiago, Alex Ricar-
do Fonseca, José dos Reis 
Valadares, Lucineide Varjão 
Soares, Elaine Blefari, Núbia 

XII COPA SINDQUIM COMEÇA EM AGOSTO
Já estão abertas as inscrições 

para a Xll Copa Sindquim de Fu-
tebol Society, que começa em 
agosto. Os times das fábricas já 
estão se inscrevendo e o con-
gresso técnico para que todos 
fiquem por dentro das regras do 
campeonato será realizado no 
dia 4 de agosto, às 9h, na sede 
do Sindicato (Rua Tamandaré, 

348 – Liberdade). 
Os jogos da copa acontecem 

nas quadras da Playball Pompeia 
(Rua Nicolas Boer, 66, fim do Via-
duto Pompeia, esquina com a Av. 
Marquês de São Vicente). 

Para mais informações, ligue 
para o Sindicato e fale com a 
Marília, telefone 3209-3811, 
ramal 217.

Freitas e Fátima Gonsalinia. 
Como suplentes foram elei-
tos Antenor Eiji Nakamura, 
Hélvio Benício, Walmir de 
Morais e Clarineide Dorea.

Neste ano o congres-
so nacional será realizado 
na Praia Grande, litoral de 
São Paulo, entre os dias 7 e 
10 de outubro, e o congres-
so estadual será realizado 

posteriormente. “O governo 
Bolsonaro não esconde suas 
intenções de destruir as con-
quistas dos trabalhadores e 
eu não tenho dúvidas de que 
este será um dos congressos 
mais importantes da história 
da CUT (Central Única dos 
Trabalhadores)”, avalia Hélio 
Rodrigues, coordenador ge-
ral do Sindicato.

EDUARDO OLIVEIRA


