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SEMINÁRIO DESTACA O DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, acidente
do trabalho, doença ocupacional, salário
maternidade, auxílio-doença, aposentadoria especial, aposentadoria do deﬁciente, pensão por morte, revisão de benéﬁcos
e, principalmente, a questão do Fator
Previdenciário.
Estes foram os principais temas abordados pelos advogados Dr. Eduardo Henrique
Feltrin do Amaral e pelo Dr.
Renato Cardoso Morais, do escritório “Salgado Junior Sociedade de Advogados” no último
dia 15 de maio, no Sítio Escola
Itamar Barbosa de Oliveira, no
Seminário com o tema: “Direito Previdenciário”.
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E DITORIAL PRESIDENTE

Eunice Cabral - Presidente

Os especialistas explicaram em
detalhes os tipos de aposentadoria
e os benefícios que os trabalhadores têm direito junto ao INSS.
O enfoque foi para as Medidas Provisórias 664 e 665 que, entre outros
assuntos, determinam novas regras

Para a presidente Eunice Cabral, o principal vilão desta “história” é o reduzido
número de parlamentares da classe trabalhadora em Brasília. “Quando nossa representatividade é menor, muitas questões de
nosso interesse acabam sendo deixadas de
lado. Por isso, temos que eleger Deputados
que defendam os interesses dos trabalhadores” ﬁnalizou.
para acesso a benefícios previdenciários como, por exemplo, Abono
Salarial, Seguro Desemprego e Auxílio Doença e o Fator Previdenciário. Os palestrantes destacaram a
atuação forte e combativa da Força
Sindical na Câmara dos Deputados
pela não aprovação das MP’s e da
luta de anos do Deputado Paulinho
pelo Fim do Fator Previdenciário.
Segundo eles, estas medidas “são
danosas e causam sérios prejuízos
aos trabalhadores”.

VAMOS PAGAR A CONTA MAIS UMA VEZ!

Escândalos, desvio de dinheiro público, Petrobrás saqueada, envolvimento de grandes empresas em escândalos
bilionários e um governo sem direção.
Para cobrir o rombo jogam no povo aumento nas taxas de juros, de energia elétrica, da água, gasolina e o saldo
disso gera DESEMPREGO que traz na bagagem a inadimplência.
O poder de compra do (a) trabalhador (a) diminui a cada dia. O salário mal dá pra pagar as contas; quando dá!
O governo precisa aprender a cortar gastos, mas de onde se pode e tem onde cortar.
Porque não se ajusta a conta pública reduzindo ministérios, cargos e taxando grandes fortunas?
Por que é mais fácil e cômodo tirar da população!
A CONTA DE TUDO ISSO QUEM PAGA SOMOS NÓS! BASTA.
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ATO DA FORÇA SINDICAL EM SÃO PAULO É
MARCADO POR CRÍTICAS AO GOVERNO
O Dia do Trabalho, comemorado pela
Força Sindical em São Paulo, foi marcado por discursos reivindicatórios
de crescimento econômico, garantia
de emprego e renda e críticas ao governo. Além do ato político o evento
foi marcado por shows e sorteio de
19 carros. Segundo a organização
um milhão de pessoas compareceu
ao evento, na Praça Campo de Bagatelle, zona norte da cidade.

do Trabalho, Manoel Dias, e o deputado
federal Paulo Pereira da Silva o Paulinho
da Força (SDD-SP).

Além de sindicalistas ligados à Força
Sindical, discursaram no evento o senador Aécio Neves (PSDB-MG), o presaidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o ministro

“Queremos o fim do fator previdenciário,
que é um câncer na vida dos trabalhadores. Queremos uma política de valorização dos salários do aposentado.
Queremos salários iguais para mulheres
e homens, e mais investimentos na saúde
e educação. Queremos derrubar as medidas provisórias que tiram direitos, medidas que tiram o seguro-desemprego”,
disse a presidente do nosso sindicato e
também vice presidente da Força Sindical, Eunice Cabral.

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho
países hoje marcam esse dia com
manifestações, protestos e reﬂexão.
Nesta data nosso Sindicato esteve
presente em várias fabricas de confecções realizando assembleias para
falar da importância da prevenção
e conscientizar as empresas e trabalhadores além de lembrar as vítimas
de acidentes e protestar por um
setor e um Brasil com mais saúde e
segurança para os trabalhadores.
O “28 de Abril – Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Acidentes do Trabalho” é um
momento de reﬂexão dos mais importantes
para os trabalhadores (as) do mundo todo
e em especial do Brasil..
A celebração dessa data foi iniciativa do
movimento sindical canadense e foi escolhida porque em 28 de abril de 1969 ocorreu
no estado da Virgínia, nos Estados Unidos,
um acidente em uma mina que matou
78 trabalhadores. Sindicatos de diversos
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E DITORIAL PAULINHO

PARTIDOS DOS TRAIDORES

O 6 de maio de 2015 entrará para a história
do Brasil como o dia em que o partido que se
arvorava o maior defensor dos trabalhadores brasileiros traiu justamente aqueles que
jurava defender. Nesse dia foi aprovada no
Congresso Nacional a medida provisória do
governo Dilma Rousseff que tirou direitos
como o seguro-desemprego, o abono do PIS/
Pasep e o seguro-defeso dos pescadores. Dos
64 deputados do PT, 54 traíram os trabalhadores e votaram a favor dessa medida. O
placar pela aprovação daquilo que o governo chama de “ajuste ﬁscal” foi de 252 a 227
votos –uma diferença de apenas 25 votos.
Se o PT tivesse votado contra, a medida não
seria aprovada.

Foram necessários muitos anos de luta para
que o movimento sindical ﬁzesse o governo
construir uma rede de proteção aos trabalhadores nos momentos de diﬁculdade. Agora, para
conseguir o seguro-desemprego pela primeira
vez, o trabalhador terá que provar que teve a
carteira assinada por 12 meses nos últimos 18
meses. A medida penaliza principalmente os
mais jovens. Quem acabou de entrar no mercado de trabalho, e perdeu o emprego, não terá
direito ao benefício. Os cerca de 2,6 milhões de
trabalhadores rurais que trabalham por prazo
determinado, em épocas de safra, também não.
Para receber o abono do PIS/Pasep, que é pago
a quem ganha até dois salários mínimos, o trabalhador terá que provar pelo menos três meses

de registro em carteira e receberá
um valor proporcional ao tempo trabalhado, e não mais
um salário mínimo integral.
E os pescadores precisarão
provar que exercem a atividade há no mínimo
um ano e terão que mostrar nota ﬁscal para
comprovar isso. Quantos pescadores artesanais emitem nota ﬁscal?
Ou seja: o pacote de maldades da Dilma afetou
justamente os mais pobres. E esse pacote, para
agradar banqueiros, teve o apoio do PT. Ao
mesmo tempo, o governo eleva a taxa de juros
e aumenta ainda mais o lucro desses mesmos
banqueiros. Seria o caso de mudar o nome de
PT para PB (Partido dos Banqueiros).

CÂMARA APROVA MUDANÇA NO CÁLCULO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO
Apesar de conseguir aprovar a segunda
medida provisória do seu pacote de ajuste
ﬁscal, o governo Dilma sofreu nova derrota na quarta-feira (13) no plenário da
Câmara dos Deputados. Por 232 votos a
210, os deputados aprovaram uma alternativa ao chamado fator previdenciário,
criado para retardar as aposentadorias
de quem deixa o serviço mais cedo.
A medida tem que ser aprovada ainda
pelo Senado e sancionada pela presidente

Dilma para entrar em vigor.
O governo, porém, é contra, e havia proposto
aos deputados que esperassem uma proposta
alternativa em até 180 dias.
O Palácio do Planalto já havia acertado com
as centrais sindicais a instalação de um fórum
para debater opções ao fator.

O governo sofreu uma segunda derrota no mesmo dia durante a votação da medida que restringe o acesso à pensão por morte e muda as
regras do auxílio-doença. Deputados votaram
a favor de uma emenda que retira as mudanças
propostas ao auxílio-doença.
Nosso representante na Câmara Federal, o
deputado Paulinho da força tem lutado intensamente com o apoio constante do nosso sindicato para garantir a manutenção dos direitos
dos (as) trabalhadores (as). A cada sessão na
Câmara, nosso sindicato se faz presente para
pressionar o governo.
“A corda sempre rompe na mão do trabalhador.
Não suportamos mais pagar a conta do governo”. Aﬁrmou nossa presidente Eunice Cabral.
Infelizmente a Medida Provisória (MP) 664, que
tira direitos de pensão por morte e auxílio doença, foi aprovada na Câmara dos Deputados.

Alinhavando
Reunião de Organização no Local de Trabalho
Data: 12/06/15 (sexta-feira)
Local: Sede do Sindicato – 2ºandar – Auditório
Horário: das 18h00 as 19h00
Próximo Seminário
Data: 20/06/15 (sábado)
Local: Sítio Escola – Mogi das Cruzes/SP
Saída: 07h00 da sede do sindicato
Festa Junina - O Grande Arraiá!
Data: 26/06/2015 - (sexta -feira)
Horário: A partir das 18h00
Sede do Sindicato - Subsolo

O governo federal, mais uma vez, derrotou a
sociedade brasileira com seus ajustes ﬁscais que
visam prejudicar os cidadãos para esconder
os erros cometidos pela má gestão do governo
Federal. Agora, vamos trabalhar com força
máxima no Senado para que essa medida não
seja aprovada. Não vamos desistir!

Imagens do mês
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E DITORIAL RAMALHO Minha Casa, Minha Vida é a ruína do sonho da casa própria
Como presidente do Sindicato dos Trabalhadores da
Construção Civil de São Paulo, sempre visito a base, os
canteiros de obras, os proﬁssionais que efetivamente
constroem o Brasil com suas mãos e suor.
Nessas andanças ouço as principais reivindicações
dos companheiros, exercício que dá a devida sintonia
entre sindicato e categoria.
Em meus pronunciamentos, sempre pergunto quem,
das centenas de operários, integra o programa Minha
Casa, Minha Vida, do governo federal.
Pois bem. Em anos, nunca encontrei uma pessoa
sequer. Ou seja: quem constrói casa não tem
condições de ter sua casa. Julgo o Minha Casa como
um projeto de caráter nitidamente eleitoral. É o PT
querendo se manter no poder a qualquer custo. São
inúmeras as evidências de que as construções, por si,
são malfeitas, com engenharia feita às pressas, ou,
como se diz no popular, nas coxas.
É muito comum saber, na mídia, de imóveis
do programa governamental com rachaduras,
inﬁltrações e mal acabamento.

Sócio Seguro:

É o sonho da casa própria virando pesadelo travestido
de remendos e consertos sem ﬁm.
Diante de tantos problemas, o consumidor procura a
Justiça, claro. E a maioria dos casos que chegam aos
tribunais é a respeito de vícios construtivos, falhas
na construção da moradia.
Além de tudo, o Minha Casa ﬁca à baila das oscilações
da falta de governança que há no País.
Recentemente abordei, em artigo, que o atraso
(significativo) das obras da terceira etapa do
programa governamental afetaram – e muito – o
setor da Construção Civil.
Julgo que a questão da moradia digna deveria ser
tratada de forma constitucional.
Houve, inclusive, uma PEC – Proposta de Emenda
Constitucional – apresentada pelo setor pouco antes
da administração petista optar pelo Minha Casa, de
forma eleitoreira, repito.
Por essa PEC, o governo federal destinaria 2% de
seu orçamento para construir imóveis e, assim,
minimizar e depois acabar com o déﬁcit habitacional.

Os governos estaduais e as
prefeituras aplicariam, por
força da Constituição, 1%,
nos mesmos moldes.
Assim, o sonho da casa
própria, comum à milhões
de famílias, não teria
bandeira nem cor. Ficaria
imune à descontinuidade
administrativa provocada pelo resultado de eleições.
Ou seja: quem assumisse o poder teria de seguir a
cartilha, forçosamente.
Infelizmente, o PT optou por levar vantagem. Pensou
em voto e jamais nas necessidades reais do povo
brasileiro.
O Minha Casa, Minha Vida, da forma como foi
concebido, presta um desserviço à Nação, fraudando
as expectativas da sociedade.
Ramalho da Construção
Sindicalista e deputado estadual pelo PSDB-SP

Conﬁra os (as) ganhadores (as) do Sócio Seguro contemplados em maio

Todo mês acontecem sorteios pela loteria federal onde todos (as) os (as) trabalhadores (as) sindicalizados (as) concorrem!
Lembre-se: para participar dos sorteios é preciso estar rigorosamente em dia com as contribuições sindicais.
NÃO FIQUE DE FORA, O (A) PRÓXIMO (A) GANHADOR (A) PODE SER VOCÊ! CONFIRA OS DEPOIMENTOS:

“Vou guardar este dinheiro na
poupança. Nunca ganhei prêmio
algum. Estou muito feliz!”

“Quando me avisaram achei que era
brincadeira! Não acreditei... Este
dinheiro vai para a poupança”

Alexandra da Conceição Galdino –
Empresa Optitex Confecções (Zona Leste)

Maria Eunice Ferreira Lino – Empresa
Acilio Breda (Moóca)

“É uma satisfação muito grande ser
sorteada e ver que tenho um sindicato
sério que me representa!”
Terezinha Brilantina Alves – Empresa Mokica
Reforma (Zona Sul)

S ecretaria de Esportes,
Cultura e Lazer

ONATO
VEM AÍ O 11º CAMPE
DE FUTEBOL SOCIETY

“Este dinheiro veio em boa hora!
Vai ajudar e muito no orçamento”
Vanessa Machado Pequena – Empresa Gira
Baby Confecções – (Zona Norte)

Sorteados das Chaves – 29/05/2015 (sexta-feira)
Sede do Sindicato as 18h00 - 2º andar
Previsão de início dos jogos em 13 de junho de 2015

