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ATO DE PROTESTO CONTRA A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA REÚNE MILHARES DE
APOSENTADOS E TRABALHADORES NA ATIVA

O BRASIL E A
REFORMA DA
PREVIDÊNCIA

O

Brasil atravessa uma forte
crise econômica. 2016 não

Na manhã do úl mo dia
25/01/17, o Sindnapi- Sindicato
Nacional dos aposentados e a Força
Sindical, realizou Ato contra a
reforma da Previdência, na Rua do
Carmo, centro da cidade de São
Paulo. Esteve presente, o Presidente
Nacional da Força Sindical e
deputado federal Paulinho da Força,
Presidente do Sindicato Nacional
dos Aposentados Carlos Andreu

Or z, Eunice Cabral Presidente
do Sindicato das Costureiras de
São Paulo e Osasco, Miguel
Torres Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo
entre outros dirigentes. O ato
mostrou a insa sfação dos
aposentados com a proposta do
governo em re rar direitos e
diﬁcultar a aposentadoria. O
governo propõe criar a idade

foi um ano para se come-

morar, principalmente para a classe
trabalhadora. O pais entrou 2017
com mais de 12 milhões de desempregados segundo dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa de
Estatística ( IBGE ). Apesar do cenário negativo, estamos otimistas,
esperando um crescimento na economia. Tudo isso acontecendo e o
governo, querendo retirar direitos
com a proposta vergonhosa da
reforma da Previdência logo no
primeiro semestre. Não podemos
deixar que conquistas sejam tiradas, vamos nos mobilizar e garantir os nossos direitos.
Eunice Cabral
Presidente

mínima de 65 anos para
homens e mulheres e acabar
com a possibilidade de
acumular pensão e
aposentadoria. Após o ato
o s p a r c i p a n t e s fo ra m
agraciados com sorteio de
três carros e shows das
duplas Rio Negro e
Solimões, Edson e Hudson e a
cantora Paula Fernandes.

FINAL DO 12º CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY MARCA A
CONFRATERNIZAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS) EM MOGI DAS CRUZES

No último sábado (17/12) o Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira recebeu mais de
800 trabalhadores (as) junto com seus familiares para encerrarmos o ano de 2016.
Com muitos entretenimentos, futebol, pintura no rosto, escultura de bexiga paras as
crianças, piscina e ao som de música com o Gil e sua Banda.
A ﬁnal do 12º Campeonato de futebol society trouxe muitos fogos e uma torcida
muita alegre e ﬁel, com muitos gols tivemos uma disputa acirrada entre os times
masculino e feminino.
A equipe Adoro foi a grande campeã deste campeonato, a vice campeã a equipe
Magic, a Coqueta ﬁcou como terceiro lugar e Gangster terminou em quarto lugar.
O artilheiro foi o atleta Kelvin da Magic com 12 gols marcados, o goleiro menos
vazado foi o atleta Clayton da Adoro com 03 gols sofridos.
A equipe feminina vencedora; 1º lugar Scarface. 2º Shocring, 3º Suburban e
4º Rosa Choque.

Parabéns a todos pela belíssima participação na competição.

INSCRIÇÕES PARA O CARNAVAL - COLÔNIA DE FÉRIAS
Sorteio será no dia 03/02/17 às 19h00, somente o
próprio sócio poderá estar presente no sorteio.

(21/11/16
À 02/02/17)

Pagamento do sorteado será no dia
(05/02/17 à 10/02/17)

OBS.:
NO ATO DO SORTEIO
INDISPENSÁVEL A
APRESENTAÇÃO DO RG.
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NOVAS REGRAS DO SEGURO-DESEMPREGO,
MAIS DE UM MILHÃO FICAM SEM O BENEFÍCIO
As normas mais rigorosas do segurodesemprego geraram uma economia de R$ 3,8
bilhões no ano passado, informou nesta segundafeira, 23, o Ministério do Trabalho.
Segundo o órgão, em 2015 e 2016, 14,6 milhões de
pessoas solicitaram o seguro-desemprego. Se estivessem em vigor as regras anteriores, o número seria de
15,7 milhões, segundo estimativas da Pasta. Ou seja,
com a mudança nas exigências mais de um milhão de
trabalhadores (1.135.444) ﬁcaram sem o benefício.
Foram desembolsados R$ 70,4 bilhões nesses dois últimos
anos. O gasto teria sido de R$ 74,3 bilhões caso não tivessem
ocorrido as alterações.
Antes de 2015, uma pessoa demitida podia pedir o segurodesemprego pela primeira vez se tivesse, pelo menos, seis
meses de trabalho formal antes da demissão. Com a alteração, o tempo

Editorial do Paulinho

mínimo de trabalho subiu para 12 meses trabalhados no
último ano e meio. Para o segundo pedido, são necessários
nove meses de trabalho nos últimos 12 meses anteriores à
dispensa. Nas demais solicitações, a carência é de seis
meses de trabalho.
Somente em 2016, os pagamentos do segurodesemprego totalizaram R$ 36,7 bilhões. De acordo com o
ministério, 93,4% dos trabalhadores que pediram o
benefício foram contemplados. O seguro foi pago a mais
de 7 milhões de trabalhadores com carteira assinada,
quase 138 mil empregados domésticos e 558 mil pescadores artesanais. Além disso, 740 pessoas retiradas de
situação de trabalho forçado ou análoga à de escravo
também tiveram direito ao benefício.
Fonte: O Estado de S. Paulo

Por uma Previdência justa e sem privilégios

Na próxima quarta-feira (25), das 9 às 13 horas, o Sindicato Nacional
dos Aposentados (Sindnapi) e a Força Sindical vão realizar um grande
ato em protesto contra a insensata proposta do governo de promover
uma reforma previdenciária que suprime direitos e diﬁculta o acesso de
trabalhadores(as) à aposentadoria. A manifestação acontecerá na rua
do Carmo, em frente à sede do Sindnapi, próximo à estação Sé do
metrô.
É importante que todos participem do evento para demonstrarmos ao
governo toda a nossa insatisfação com as incoerências contidas na
proposta apresentada, e para pressioná-lo a recuar de sua pretensão
para que o bom-senso prevaleça. Aﬁnal, essa história de, ao menor
sinal de crise, jogar todo o ônus no costado dos trabalhadores tem de ter
um ﬁm. Entre as várias mudanças penosas para a classe trabalhadora
que o texto traz, frisamos a deﬁnição da idade mínima de 65 anos somada a um tempo determinado de contribuição - para efeito de
aposentadoria e o ﬁm do acúmulo de benefícios.
São, efetivamente, mudanças muito duras, que, se aprovadas, trarão
prejuízos incalculáveis para o conjunto de trabalhadores. Somos

conscientes de que alguns ajustes fazem-se
necessários no sistema previdenciário vigente para
que a máquina funcione de forma mais eﬁcaz, mas
sucatear a própria instituição sob o pretexto de tapar
os buracos existentes é uma alternativa totalmente
descabida e fora de cogitação. Aﬁnal, a Previdência é a garantia maior
que os trabalhadores têm para sua própria sobrevivência ao
alcançarem a velhice. É um patrimônio dos trabalhadores e como tal
deve ser tratado.
Por isto a união e a mobilização de todos pelo ﬁm dos privilégios e pela
universalidade da Previdência Social, sem a supressão de quaisquer
direitos, é prioridade absoluta para todos os trabalhadores brasileiros.
Daí a importância que todos participem do ato do próximo dia 25, que
será o nosso brado de alerta por justiça e em protesto contra as
pretensões do governo de retirar direitos.
Participem! Esta luta é de todos os brasileiros!
Paulo Pereira da Silva - Paulinho
Presidente da Força Sindical e deputado federal

Imagens do mês

Alinhavando
Reunião de Organização
no Local de Trabalho
Data: 10/02/2017 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00

Próximo Seminário
Data:18/02/2017 - (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
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SEU ESPAÇO

VOCÊ SABIA?
TODO (A) ASSOCIADO(A) TEM DIREITO:
(CLÁUSULA 31 DA CONVENÇÃO COLETIVA)
• R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em caso de morte, invalidez
permanente total ou parcial causada por acidente ou doença adquirida
no exercício proﬁ ssional do empregado (a), seguidas as determinações da
convenção coletiva.
• R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) em caso de morte do
cônjuge
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em caso de morte
de ﬁ lho (a) até 21 anos, limitado a 4 (quatro)
• R$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais) em favor do empregado (a) quando ocorrer o nascimento de ﬁ lho(a) portador (a) de invalidez causada por doença congênita, a qual, o impeça de exercer atividade
remunerada comprovada por atestado médico.
• 50 kg de alimentos entregues aos beneﬁ ciários quando ocorrer morte do
empregado (a)
• R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) para gastos com funeral na
ocorrência de morte do empregado (a).
• Cesta Natalidade – (somente válida para segurada) contendo Kit Bebê e
Kit Mãe desde que formalizado pela empresa até 30 dias após o parto da
funcionária contemplada.

A CONVENÇÃO COLETIVA ENCONTRA-SE
DISPONÍVEL NA SEDE DO SINDICATO.

CONVÊNIOS

Por entender que todo cidadão tem direito
de ampliar o conhecimento, nosso
Sindicato mantém parcerias com Faculdades e alguns Colégios.
Para conhecer melhor os convênios que
oferecemos para a categoria,
CONSULTE O SITE: www.costureirassp.org.br
ou procure nosso Sindicato.
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