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MUL ERES DIZEM

NÃO

MARGARIDAS ABRAÇAM A DEFESA DA PREVIDÊNCIA. MOMENTO É DE UNIÃO PARA BARRAR ESSA REFORMA NEFASTA, QUE AINDA PRECISA SER VOTADA NO SENADO.
LEIA MAIS NA PÁG. 2
ACESSE O SITE NAPRESSAO.ORG.BR E PRESSIONE OS SENADORES.
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Você viu que o governo vai
liberar R$ 500 do FGTS?
A única garantia que
temos ao perder o
emprego, o Bolsonaro
quer injetar esse dinheiro
na economia...

Eu vou
fazer
compras!
A gente
tem de
incentivar
o comércio,
né?

Vamos
consumir!
Vamos
comprar!
Comprar!
Comprar!

A partir do ano
que vem, vamos
poder fazer o
saque no dia do
nosso aniversário!
Não é demais?!

Para barrar essa reforma
pressione os senadores
nome do senador e escolher
como quer mandar a mensagem: por WhatsApp, e-mail,
Facebook e/ou Twitter. O
sistema dispara automaticamente uma mensagem
pedindo que o senador vote
contra essa reforma.
A união de todos pode reverter esse quadro. Os ataques do governo ao trabalhador e ao movimento sindical
são diários. Não podemos
nos calar diante de mais essa
reforma, que irá jogar os idosos na miséria e acabar com
qualquer perspectiva de uma
aposentadoria digna para o
trabalhador brasileiro.
Acesse o site napressão.
org.br e nos ajude e entupir a
caixa de mensagens dos três
senadores de São Paulo. Se o
Brasil inteiro agir assim, nós
podemos virar esse jogo.
Diretoria colegiada

WhatsApp
(11) 9 6314 5629

De hoje em
diante, vocês vão
trabalhar também
aos domingos e
feriados!

tudo
dentro
da lei!

Esse nosso
presidente
é maravilhoso,
não é mesmo?!

Sem receber
horas extras,
claro!

Desculpe a
sinceridade, mas...
Como você é tonto!

OPINIÃO DA DIRETORIA

A reforma da Previdência
passou na Câmara, mas essa
não é a última instância. Ela
ainda precisa passar por duas
votações no Senado. Portanto, é hora de pressionar os senadores de cada Estado.
São Paulo tem três senadores: José Serra (PSDB),
Mara Gabrilli (PSDB) e Major
Olímpio (PSL).
Se os trabalhadores de
cada Estado se concentrarem em pressionar os seus
respectivos senadores, todos
juntos conseguiremos barrar
essa reforma, que é nefasta
para o trabalhador e, ao contrário do que o governo diz,
não elimina as distorções do
sistema previdenciário.
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) criou o site
napressao.org.br com a lista de todos os senadores. O
sistema é simples, basta selecionar o Estado, clicar no

Chega de
papo furado!

REFORMA PREJUDICA OS MAIS POBRES
O livro
“Previdência: O debate desonesto”, de
autoria do
p ro f e s s o r
Eduardo
Fa g n a n i ,
foi lançado
em 10 de
agosto, no
Espaço Cidadania e Democracia 1957,
do Sindicato dos Químicos
de São Paulo, em São Miguel
Paulista.
O professor, que é mestre
em Ciência Política e doutor
em Economia pela Unicamp,
participou de um bate-papo
com trabalhadores, ao lado
do coordenador do Sindicato, Helio Rodrigues.
Fagnani explicou que há
muitas falácias em torno da
reforma da Previdência e que
os defensores dela querem
promover a igualdade entre desiguais, desprezando a
realidade de cada um. “Para
esse governo, “rico” é o trabalhador do RGPS (Regime
Geral da Previdência Social),
que se aposenta por tempo
de contribuição, e “pobre” é
o que se aposenta por idade.
Ou seja, “rico” é o aposentado que ganha em média R$
2.231, e pobre, o que ganha
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R$ 1.252”, explica.
Os verdadeiros ricos, de
acordo com Fagnani, estão
rindo à toa. “Eles têm mais
de 70% da sua renda isenta
de tributação e pagam alíquota efetiva de imposto de
renda de apenas 6%. A reforma tributária, essa sim é que
deveria estar sendo discutida”, adverte o professor.
Fagnani lembra ainda que
a reforma da Previdência excluiu os militares, para quem
as regras atuais são bem generosas. Não se exige idade
mínima, o tempo mínimo de
serviço para aposentadoria
é de 30 anos, a alíquota de
contribuição é de 7,5%, esses
servidores possuem paridade
e integralidade em relação ao
salário da ativa, e as categorias de dependentes que podem receber pensão são mais
amplas do que as praticadas
para os trabalhadores civis.
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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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GOVERNO LIBERA SAQUES DO FGTS

PARA INJETAR DINHEIRO NA ECONOMIA
Medida fragiliza o Fundo e deixa trabalhador vulnerável. Fique atento às regras!
O governo Bolsonaro liberou o saque imediato de
R$ 500 das contas do FGTS
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para todos os
trabalhadores, de suas contas ativas e inativas.
O objetivo do governo é injetar dinheiro rápido na economia, que se encontra estagnada, e acalmar trabalhadores
e desempregados que estão
sem dinheiro e endividados.
Porém, a medida deve fragilizar ainda mais o FGTS.

De acordo com o Dieese
(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos), com o desemprego em alta, os recursos do FGTS já diminuíram
muito e, com a liberação do
saque, devem diminuir mais
ainda, afetando a execução
de programas sociais, como
o financiamento da casa própria para os trabalhadores de
baixa renda. “O Fundo é uma
poupança de longo prazo,
útil no momento do desem-

prego. Essa liberação é uma
troca ruim num país em que
a economia está paralisada”, explica Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese.
Ele explica ainda que os recursos do Fundo
também
são
alocados no financiamento de
projetos sociais, como
saúde, habitação e saneamento.

POSSIBILIDADES DE SAQUE
O governo anunciou duas possibilidades: o saque imediato e o saque-aniversário

Saque imediato
Em 2019/2020, o trabalhador poderá sacar até
R$ 500 por conta do FGTS,
ativa (do emprego atual)
ou inativa (de empregos
antigos). Uma pessoa que
tenha cinco contas, por
exemplo, poderá sacar até
R$ 2.500.

O SAQUE É OBRIGATÓRIO?
Não, o saque é opcional. No entanto, caso o
trabalhador tenha conta-poupança na Caixa, o valor será creditado automaticamente. Se quiser que
o dinheiro fique no FGTS,
terá de avisar o banco.

Saque-aniversário
A partir de 2020, haverá a opção de sacar
uma parte do FGTS todos os anos (em troca,
o trabalhador perderá o direito de sacar
todo o dinheiro
do Fundo se for
demitido).

O SAQUE-ANIVERSÁRIO SERÁ OBRIGATÓRIO? QUEM OPTAR PELO SAQUE-ANIVERSÁRIO
Não, ele será opcional. já existiam antes, como
PERDERÁ O DIREITO DE TIRAR TODOS OS
Quem quiser aderir a essa para comprar a casa prómodalidade precisará in- pria ou se for demitido RECURSOS DO FGTS NO CASO DE DEMISSÃO
formar à Caixa a partir de sem justa causa). Porém,
outubro deste ano. Quem quem escolher o saque- SEM JUSTA CAUSA?
não procurar o banco
permanecerá na regra
anterior (só sacar o dinheiro nas condições que

-aniversário e mudar de
ideia só poderá voltar à
modalidade anterior depois de dois anos.

Sim, quem optar pelo
saque anual não poderá
sacar o saldo total da con-

ta em caso de demissão. O
trabalhador só terá direito
à multa de 40% do FGTS.
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ATOS DE 13 DE AGOSTO E MARCHA DAS MARGARIDAS:

EM DEFESA DAS APOSENTADORIAS

Trabalhadores saem às ruas de todo o país em 13 de agosto para defender o direito de o trabalhador se aposentar e por uma educação de qualidade
FOTOS: DINO SANTOS

O Dia Nacional de Mobilizações teve atos em mais de
200 municípios e reuniu milhares de pessoas. Na mesma
data mais de 100 mil mulheres deram corpo à Marcha
das Margaridas, em Brasília.
O presidente da CUT
(Central Única dos Trabalhadores), Vagner Freitas, esteve
presente em Brasília, onde
participou da sessão solene
na Câmara dos Deputados
em homenagem à Marcha
das Margaridas, e defendeu a
unidade entre os estudantes,
as mulheres e a classe trabalhadora para fortalecer a luta
contra os retrocessos promovidos pelo atual governo.
“Se a gente não tiver unidade de movimento, não avançaremos nesse momento tão
difícil da nossa história. Os estudantes, os movimentos da
educação e as mulheres têm
sido uma força muito grande nessa transformação; e a
classe trabalhadora está representada em toda a sua extensão. A unidade é o que nos
fortalece”, ressaltou Vagner.
MARGARIDAS
Mais de 100 mil mulheres
começaram a chegar a Brasília, no dia 12 de agosto, para
participar da marcha nos
dias 13 e 14.
O ex-ministro da Educação Fernando Haddad leu
uma carta do ex-presidente

Lula às Margaridas. Um dos
trechos dizia: “As Margaridas chegaram, e eles não têm
como deter a Primavera”.
A frase simbólica marcou
a 6ª edição da Marcha, que já
indicou que a resistência não
vai parar em Brasília e que
outros atos serão realizados
em todo o país.
As principais reivindicações da Marcha das Margaridas são a luta pela democracia, pela soberania nacional,
contra o racismo, contra toda
forma de violência, em defesa dos direitos humanos e
este ano, em particular, contra a reforma da Previdência.
Diferentemente das ou-

Hélio Rodrigues, coordenador-geral do Sindicato na Marcha das Margaridas
tras edições, o governo federal não recebeu as mulheres.
A equipe de Bolsonaro se-

quer acenou no sentido de
conhecer as reivindicações
das Margaridas.

COPA SINDQUIM JÁ COMEÇOU
A XII Copa Sindquim começou no dia 18 de agosto. A
Copa deste ano teve 30 times inscritos e conta 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 (Rua Nicolas Boer, 66, fim do Viaduto Pompeia,
esquina com a Avenida Marquês de São Vicente), a partir
das 8h. Assista aos jogos e prestigie os times!

