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VAMOS FAZER VALER OS NOSSOS DIREITOS
CONTRA A 

REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA!Dia 13

JOGOS DA COPA SINDQUIM COMEÇAM DIA 18
A abertura oficial da XII Copa Sindquim será 

no dia 18 de agosto. A Copa deste ano teve 30 
times inscritos e contará com a participação de 
mais de 400 trabalhadores da categoria. “É um 

momento de lazer e interação muito importante 
para aproximar os trabalhadores do Sindicato”, 
avalia Nunes Ferreguete, secretário de Cultura.    

Os jogos da Copa acontecem nas quadras da 

Playball Pompeia (Av. Nicolas Boer, 66, fim do 
Viaduto Pompeia, esquina com a Avenida Mar-
quês de São Vicente), a partir das 8h. Assista aos 
jogos e prestigie os times!
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LIVRO DESMASCARA FALÁCIA 
SOBRE PREVIDÊNCIA

O livro “Previdên-
cia: O debate deso-
nesto”, de autoria do 
professor Eduardo 
Fagnani, será lança-
do no dia 10 de agos-
to, às 16h, no Espaço 
Cidadania e Demo-
cracia 1957 (Rua Da-
niel Bernardo, 59 
– São Miguel Paulis-
ta). O livro mostra 
como o desmonte 
da seguridade so-
cial pode significar 
a destruição na vida 
de milhões de brasileiros e 
impactar negativamente a 
economia.

A casa que abriga o Espa-
ço Cidadania foi a primeira 
subsdede do Sindicato, inau-
gurada em 1957. Trata-se de 
um prédio histórico por onde 
já passaram importantes li-
deranças políticas. “Nesse en-

dereço, políticos, movimen-
tos sociais e trabalhadores se 
reuniram para montar estra-
tégias de resistência contra a 
ditadura militar. Nosso obje-
tivo é utilizar o Espaço para 
formação e debates com os 
trabalhadores químicos”, ex-
plica Hélio Rodrigues, coor-
denador geral do Sindicato.

VOCÊ QUER RECEBER INFORMAÇÕES ATUALIZADAS NO SEU WHATSAPP?
Anote este número na sua agenda e mande uma mensagem para o Sindicato com o seu nome e o da  
empresa em que você trabalha. Você passará a receber  toda a programação do Sindicato no seu celular!

9 6314 5629(11)
ESTE É O NÚMERO DO SINDICATO

WhatsApp

Forças políticas já falam em 
impeachment e interdição

O jurista Miguel Reale, um 
dos autores do pedido de im-
peachment que derrubou a 
presidenta Dilma Rousseff, 
declarou que o caso de Bol-
sonaro não é de impeach-
ment, mas de interdição.   

A declaração foi feita após 
o ataque do presidente Bol-
sonaro ao presidente da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), Felipe Santa Cruz. 
Bolsonaro afirmou: “Se o pre-
sidente da OAB quiser saber 
como o pai desapareceu no 
período militar, eu conto para 
ele”, em referência a Fernan-
do Santa Cruz, desaparecido 
político da ditadura militar.

Depois dessa, nem o go-
vernador João Dória (PSDB) 
se calou. “Não posso silen-
ciar diante desse fato. Sou 
filho de um deputado federal 
cassado pelo golpe de 1964 
e vivi o exílio com meu pai”, 
disse ele. 

Não é a primeira vez que 
Bolsonaro se posiciona de 
modo desrespeitoso com os 
torturados pela ditadura mi-
litar e com as famílias dos 
desaparecidos. 

Quando ainda era depu-
tado, homenageou o coman-
dante Ustra, o torturador da 
presidenta Dilma, na tribuna 
da Câmara.

As posições de extrema 
direita do presidente e as fa-
las preconceituosas e desres-

peitosas dele e de toda a sua 
equipe ministerial vêm cau-
sando cada vez mais mal-es-
tar nos bastidores do governo. 

Os nordestinos, os negros, 
os pobres, os homossexuais 
e as mulheres também já fo-
ram alvos de Bolsonaro.

Seis meses de governo e o 
saldo é catastrófico. A eco-
nomia está completamente 
travada e o desemprego está 
em alta. 

O propósito desse governo 
parece ser desmontar o país, 
acabar com todos os direitos 
dos trabalhadores e com a 
esperança de uma aposen-
tadoria digna. Está claro que 
não existe um plano de go-
verno para tirar o país da cri-
se e fazer a economia reagir.   

Com isso, Bolsonaro vem 
perdendo cada vez mais 
apoio, e as forças políticas já 
cogitam o seu impeachment. 
Porém, impeachment preci-
sa ser ganho nas ruas, antes 
de ser ganho no Congresso.

O desafio está posto: é 
preciso voltar a acreditar na 
movimentação das massas. 
Não podemos esquecer a 
força de mobilização que os 
trabalhadores possuem nas 
fábricas e nas ruas. 

O momento é este. É urgen-
te defender a democracia e os 
direitos dos trabalhadores.

Diretoria colegiada

Eu também 
pensava 

igual a você 
quando tinha 
a sua idade!

Você vai à 
manifestação 
de luta contra 
a previdência  

no dia 13?

Claro! O 
Silvio Santos 
começou como 

camelô e 
se tornou 

bilionário! 
Por que eu
não posso?!

Desculpe, seu 
joca, mas o 
meu sonho é 
me tornar um 
empresário, um 

empreendedor, 
tá ligado?

Previdência? 
luta?! isso 
é coisa de 

velho!

em -
pre  -
en-
de-

dor?!

É mesmo? E quantos 
Silvios Santos você 
conhece neste país?

Caia na real! 
cadê a sua 

consciência 
de classe?

Por isso, no dia 13, vou 
estar na luta contra a 

reforma da previdência!

Na real... eu nunca seria um 
empresário de verdade. No 

máximo, eu me tornaria mais um 
trabalhador precarizado, sem 

nenhum direito trabalhista.
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Idade 
atual 

Tempo de
contribuição 

JOANA 28

Pode se aposentar por duas modalidades: 
quando completar 60 anos, ou seja, daqui a 32 
anos, ou quando completar 30 anos de contribui-
ção, daqui a 25 anos, quando estará com 53 anos 
de idade.  

Pode se aposentar por duas modalidades: 
quando completar 60 anos, ou seja, daqui a 23 
anos, ou quando completar 30 anos de contribui-
ção, daqui a 20 anos, quando estará com 57 anos 
de idade. 

Pode se aposentar por duas modalidades: 
quando completar 60 anos, ou seja, daqui a 7 
anos, ou quando completar 30 anos de contribui-
ção, daqui a 10 anos, quando estará com 63 anos 
de idade. 

Pode se aposentar quando completar 30 anos con-
tribuição, daqui a 5 anos,  ou quando atingir 60 anos 
de idade, daqui a 2 anos, o que for mais favorável.

 Poderá se aposentar somente quando com-
pletar 62 anos de idade e tiver, no mínimo, 15 
anos de contribuição, ou seja, daqui a 34 anos. 
Para receber o benefício integral, serão necessá-
rios 35  anos de contribuição.  

Poderá se aposentar somente quando comple-
tar 62 anos de idade e tiver, no mínimo, 15 anos 
de contribuição, ou seja, daqui a 25 anos. Para 
receber o benefício integral, serão necessários 35 
anos de contribuição. 

Poderá se aposentar somente quando comple-
tar 62 anos de idade e tiver, no mínimo, 15 anos 
de contribuição, ou seja, daqui a 9 anos. Para re-
ceber o benefício integral, serão necessários  35 
anos de contribuição.   

Precisará trabalhar por mais 2 anos, até com-
pletar 62 anos de idade. Para receber o benefício 
integral, serão necessários 35 anos de contribuição.

M U L H E R
REGRAS ATUAIS NOVAS REGRAS

JOÃO

Idade 
atual 

Tempo de
contribuição 

Pode se aposentar por duas modalidades: 
quando completar 65 anos, ou seja, daqui a 37 
anos, ou quando completar 35 anos de contribui-
ção, daqui a 25 anos, quando estará com 53 anos 
de idade. 

Pode se aposentar por duas modalidades: 
quando completar 65 anos, ou seja, daqui a 28 
anos, ou quando completar 35 anos de contribui-
ção, daqui a 20 anos, quando estará com 57 anos 
de idade. 

Pode se aposentar por duas modalidades: 
quando completar 65 anos, ou seja, daqui a 12 
anos, ou quando completar 35 anos de contribui-
ção, daqui a 5 anos, quando estará com 58 anos 
de idade. 

Pode se aposentar quando completar 35 anos 
de contribuição ou quando atingir 65 anos de 
idade, o que for mais favorável. Neste exemplo já 
pode solicitar a aposentadoria.

Poderá se aposentar somente quando comple-
tar 65 anos de idade e tiver, no mínimo, 15 anos 
de contribuição, ou seja, daqui a 37 anos.  Para 
receber o benefício integral, serão necessários 40 
anos de contribuição.  

Poderá se aposentar somente quando comple-
tar 65 anos de idade e tiver, no mínimo, 15 anos 
de contribuição, ou seja, daqui a 28 anos. Para 
receber o benefício integral, serão necessários 40 
anos de contribuição.  

Poderá se aposentar somente quando comple-
tar 65 anos de idade e tiver, no mínimo, 15 anos 
de contribuição, ou seja, daqui a 12 anos. Para 
receber o benefício integral, serão necessários 40 
anos de contribuição.  

Precisará trabalhar por mais 5 anos, até 
completar 65 anos de idade. Para receber o be-
nefício integral, serão necessários 40 anos de 
contribuição.

H O M E M

28 10

REGRAS ATUAIS NOVAS REGRAS

5

NOVAS REGRAS DA PREVIDÊNCIA
INVIABILIZAM APOSENTADORIAS

Trabalhadores terão que trabalhar até morrer! Confira abaixo como devem ficar os 
cálculos para concessão das aposentadorias após a aprovação da reforma da Previdência
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13 DE AGOSTO É DIA NACIONAL DE LUTA
A hora é agora. Todos para a rua em defesa do direito de se aposentar

O texto-base da reforma 
da Previdência ainda precisa 
passar por outras aprovações 
– na Câmara e no Senado. 
Portanto, ainda dá tempo de 
mudar o placar.  

Dia 13 de agosto foi o dia 
definido pela CUT (Central 
Única dos Trabalhadores) e 
pelas demais centrais como o 
Dia Nacional de Mobilizações, 
Paralisações e Greves Contra 
a Reforma da Previdência.

A data coincide com a 
Marcha das Margaridas, que 
acontece nos dias 13 e 14 de 
agosto, em Brasília (ver ma-
téria abaixo), que também 
encampou a luta contra a re-
forma da Previdência. 

Para o presidente da CUT, 
Vagner Freitas, o trabalhador 
acordou para os riscos de 
perda de direitos depois que 
a Câmara dos Deputados 
aprovou a reforma da Previ-

dência. “Nós e nossos sindi-
catos alertamos sobre o que 
está em jogo. Os trabalha-
dores estão mais bem infor-
mados, mais participativos e 
esperamos uma mobilização 
massiva no dia 13”, avalia. 

A reforma da Previdên-
cia muda para pior várias 
regras para a concessão do 
benefício, praticamente in-
viabilizando o direito à apo-
sentadoria. Ela inclui obriga-

toriedade de idade mínima 
para aposentadoria (65 anos 
para os homens e 62 para as 
mulheres), muda a forma de 
cálculo do benefício, reduz 
as pensões das viúvas e as 
aposentadorias por invali-
dez, dentre inúmeras outras 
atrocidades. 

Acompanhe no nosso site, 
www.quimicosp.org.br, e nas 
nossas redes sociais informa-
ções atualizadas diariamente.

MP 881 LIBERA  TRABALHO AOS DOMINGOS
A Medida Provisória 881 

(MP 881) é mais um golpe do 
governo para retirar impor-
tantes direitos dos trabalha-
dores. Ela tramita em caráter 
de urgência e foi aprovada 
em julho na comissão mista, 
formada por deputados e se-
nadores. Agora será analisa-
da pelo plenário da Câmara 
e, se aprovada, passará pelo 
plenário do Senado.

Se a MP for aprovada, o 
trabalho aos domingos ficará 
liberado para todas as cate-
gorias, sem exceções, sendo 
remunerado em dobro ou em 
folga compensatória, confor-
me decisão patronal. A deci-

são por pagar em dobro ou de-
finir folga compensatória fica, 
portanto, a cargo do emprega-
dor, e não do trabalhador.

A MP 881 define ainda que 
o descanso remunerado de 24 
horas terá que coincidir com 
apenas um domingo ao mês. 
Na legislação atual, de acordo 
com o artigo 37 da CLT (Con-
solidação das Leis do Traba-
lho), o trabalho aos domingos 
só pode ser autorizado por 
autoridade competente em 
matéria de trabalho, nos ca-
sos de “conveniência pública 
ou necessidade imperiosa do 
serviço”. Com exceção desses 
casos, a CLT garante o des-

canso aos domingos.  
Essa MP também desobriga 

as empresas com menos de 20 
trabalhadores a constituírem 
Cipa (Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes). “Es-
tamos retrocedendo. Lutamos 
tanto por segurança e saúde e 
conquistamos tantas coisas 
bacanas. No nosso Sindicato, 
por exemplo, conseguimos 
uma legislação específica 
para prensas injetoras, dentre 
inúmeras outras conquistas. É 
um absurdo o que esse gover-
no está fazendo com o traba-
lhador e com o país”, diz Hélio 
Rodrigues, coordenador geral 
do Sindicato.

O sindicalista lembra que 
a MP ainda será analisada 
pelo plenário da Câmara e, 
se aprovada, passará pelo 
plenário do Senado. A Me-
dida Provisória perde a vali-
dade no dia 10 de setembro, 
caso não seja votada pelas 
duas casas do Congresso 
até essa data. Portanto, ain-
da dá tempo de a população 
se manifestar e barrar essa 
MP. “A CUT (Central Úni-
ca dos Trabalhadores) está 
chamando manifestação no 
dia 13 de agosto. É parar o 
país agora ou retornar ao 
tempo da escravidão”, diz 
Rodrigues.

MARCHA DAS MARGARIDASMARCHA DAS MARGARIDASMARCHA DAS MARGARIDAS ABRAÇA A DEFESA DAS APOSENTADORIAS
Nos dias 13 e 14 de agosto, 

em Brasília, será realizada a 6ª 
edição da Marcha das Marga-
ridas. A Marcha, que tradicio-
nalmente defende os direitos 
das mulheres e o fim da violên-
cia, neste ano também abraça 
a defesa da Previdência. 

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 con-
tribuição para o mínimo de 
20 anos, sem levar em conta 
que as mulheres são as mais 
sujeitas ao trabalho terceiri-
zado e ao desemprego. Isso, 
porém, não garante a inte-
gralidade do benefício. Para 

ter direito a 100% da apo-
sentadoria, será necessário 
trabalhar por 35 anos.

Sob o lema “Margaridas 
na luta por um Brasil com 
soberania popular, demo-
cracia, justiça, igualdade e 
livre de violência”, a Marcha 
de 2019 reforça o anseio do 
povo brasileiro por um país 
mais justo para todos.


