
“Trabalhe até morrer 
ou morra trabalhan-
do”: Saiba como a Re-
forma da Previdência 
poderá inviabilizar sua 
aposentadoria 
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“Forte e discreta, sonhou com Lula e com milhares de brasileiras(os) o 
sonho de uma sociedade mais justa e fraterna. Representou a mulher 
brasileira de forma extraordinária e se tornou nossa primeira-dama 
operária” – Direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústria de 

Confecções do ABC

Chamar as medidas do Governo Temer de “impopulares” significa concordar com o argumento de 
que elas são necessárias. Não! Estas medidas não irão resolver a crise econômica e sim aprofundar 
as desigualdades sociais, sobretudo a desigualdade entre homens e mulheres.

A Reforma da Previdência é um bom exemplo disso. Nós, mulheres, seremos as maiores penali-
zadas. Se a PEC 287 passar no Congresso teremos que trabalhar pelo menos 10 anos a mais para ter di-
reito à aposentadoria.  Teremos que esperar até 65 anos para requerer o benefício e a aposentadoria in-

tegral será impossível. Nenhuma de nós suportaremos 49 anos de jornada dupla, no trabalho e em casa. 
Somos a maior vítima do desemprego. Quando a coisa aperta, as mulheres estão no topo da lista de 

demissões. O que se propõe nesta Reforma da Previdência é que não fiquemos desempregadas por 49 anos 
consecutivos. 

Tem também o congelamento dos investimentos em saúde, educação, segurança, habitação e em outras áreas fundamen-
tais para os mais pobres. Esta medida atingirá em cheio as mulheres. Mas a crueldade não para por aí. 

Já está em curso a Reforma Trabalhista que vai possibilitar a redução dos salários, a terceirização generalizada e o fim de 
direitos históricos como férias, folgas remuneradas, décimo terceiro salário, dentre outros. 

Michel Temer está sendo terrível para a toda a classe trabalhadora, mas é ainda mais cruel com as mulheres. 

“As medidas do Governo Temer prejudicam toda a classe
trabalhadora, mas é ainda pior para as mulheres” EDITORIAL

8 de março: Dia Internacio-
nal da Mulher será celebrado 
com muita luta e mobilização
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Sindicato terá website 
oficial 
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Cidinha Ferreira – Presidenta do Sindicato
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Entenda como a Reforma da Previdência proposta por 
Michel Temer poderá inviabilizar sua aposentadoria

APOSENTADORIA 
NUNCA MAIS!

Atualmente o me-
nor valor que um 
aposentado/a pode re-
ceber é de 1 salário míni-
mo. Isso poderá mudar, 
já que a PEC 287 prevê 
a desvinculação das apo-
sentadorias do salário 
mínimo. O resultado se-
rão benefícios com valo-
res menores que o piso 
nacional, que, aliás, neste 
ano já não teve aumento 
real interrompendo a po-
lítica de valorização do 
salário mínimo que foi 
implementada pelo pre-
sidente Lula em 2003. 

Michel Temer, o autor 
da PEC 287, se aposentou 
aos 55 anos e recebe 30 
mil reais do INSS.  Exis-
tem centenas de outros 
“marajás do INSS”, mas a 
Reforma da Previdência 
não vai atingir nenhum 
deles. 

O Sindicato convoca toda a categoria para lutar contra esta Reforma da Previdên-
cia. Ações simples como postagens nas redes sociais e conversa com os familiares e 
amigos ajudam muito. Os primeiros meses de 2017 serão marcados por nossa luta 
contra esta e outras reformas que Michel Temer está implementando com objetivo 
único de atender as reivindicações de banqueiros e de grandes grupos econômicos 
nacionais e internacionais. Faça sua parte: participe dessa luta!

O tempo mínimo de 
contribuição passará de 
15 para 25 anos. Porém, 
o trabalhador/a recebe-
rá apenas cerca de 76% 
do benefício a que tem 
direito nas regras atuais. 
Para receber a aposen-
tadoria integral, ou seja, 
100%, será preciso tra-
balhar por cerca de 49 
anos. Para isso, tem que 
pagar o INSS a partir dos 
16 anos de idade. 
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EXPEDIENTE

A idade mínima para 
aposentadoria passará a 
ser de 65 anos para ho-
mens e mulheres. 

IDADE MÍNIMA

A PEC 287 proí-
be o acúmulo de pen-
são e aposentadoria. O 
beneficiário/a terá que 
optar entre um ou outro.

TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO

Outro ponto que pre-
judica os trabalhadores 
mais vulneráveis é a mu-
dança nas regras da Pen-
são por Morte. Caso a Re-
forma da Previdência seja 
aprovada pelo Congres-
so, em caso de morte do 
cônjuge, o beneficiário/a 
receberá apenas 60% do 
valor a que teria direito 
nas regras atuais. O valor 
será acrescido em 10% 
para cada dependente. 

PENSÃO POR
MORTE

ACÚMULO DE
BENEFÍCIOS

VALOR DO
BENEFÍCIO

VOCÊ 
SABIA?

SOMOS 
CONTRA

O Governo Federal, sob comando de Michel Temer (PMDB), editou a PEC 
287 que propõe mudar nossa Constituição no que se refere à aposentadoria 
e benefícios previdenciários. É a chamada Reforma da Previdência. Caso seja 
aprovada pelo Congresso, a PEC 287 irá inviabilizar a aposentadoria de mi-
lhões de trabalhadoras e trabalhadores. Conheça as principais mudanças: 
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VALOR DO
BENEFÍCIO

8 DE MARÇO:
Dia Internacional da Mulher 
será marcado por luta e 
resistência

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, será celebrado com muita luta e resistência em todo o país. As 
reformas trabalhista e previdenciária estão na pauta do dia e se forem aprovadas farão com que a mulher tra-
balhadora perca direitos e tenha menos oportunidades frente ao mercado de trabalho. A dupla jornada, que já é 
pesada, se estenderá ainda mais, já que um dos pontos da Reforma Trabalhista é o aumento da carga horária.

Além dos direitos trabalhistas, as mulheres brasileiras enfrentam a maior onda machista dos últimos tempos. 
“O Brasil sempre foi um país carregado de machismo. Os poucos avanços que tivemos na última década estão 
ameaçados pelo atual governo que institucionalizou o preconceito contra as mulheres”, aponta Cidinha Ferreira, 
presidenta do Sindicato.

A Secretaria da Mulher Trabalhadora da Central Única dos Trabalhadores (CUT) definiu uma jornada de luta 
contra as reformas previdenciária e trabalhista; contra a violência sexista e pela legalização e descriminalização 
do aborto. Além das atividades que serão realizadas no dia 8 de março, estão previstas mobilizações e paralisa-
ções em todas as regiões no dia 15 de março.   

A diretora do Sindicato Fabiana Nobre participou do Encontro 
da Juventude do Macrossetor da Indústria, uma organização li-
gada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) que reúne repre-
sentações sindicais dos setores vestuário, metalúrgico, químico, 
construção civil/madeira e alimentação. 

O Encontro aconteceu em Olinda/PE, de 2 a 4 de fevereiro, 
e contou com a participação de uma delegação de jovens sindi-
calistas americanos. “É fato que os jovens negros são vítimas de 
preconceito. O Encontro definiu algumas ações para fortalecer a 
luta da população jovem, negra e pobre em busca de igualdade de 
oportunidades no trabalho e na vida”, destacou Fabiana. 

Jovens sindicalistas definem ações para combater o 
racismo no local de trabalho

Reajuste nos salários
No quinto dia útil de fevereiro os salários tiveram reajuste de 4,49%. Caso sua empresa não tenho efetuado 

o reajuste, denuncie ao Sindicato. 
Auxílio Creche

A convenção coletiva da categoria garante um auxílio creche no valor de R$ 363,61, passando a ser pago 
à mãe pelo período de 22 meses a contar do retorno da licença maternidade. Esse beneficio é garantido in-
dependentemente do número de funcionários que a empresa tem. Caso esse direito seja negado, denuncie 
imediatamente ao Sindicato.
Assistência jurídica trabalhista

Sócias e sócios do sindicado contam com assistência jurídica trabalhista gratuita sempre que necessário. O 
Dr. Vinícius Cascone atende na sede da entidade toda quarta-feira, das 09hs até ás 12hs. Dúvidas entrar em 
contato no sindicato através do telefone: 4990-0569.
Psicólogo e Acunpunturista gratuitos

O Dr. Alan dos Santos Tenório atende gratuitamente sócias e sócios do Sindicato toda quinta feira em seu 
consultório. O agendamento é feito pelo telefone:49900569.

DE OLHO NOS DIREITOS



A direção do Sindicato convida as trabalhadoras e os trabalhadores para participar do Encontro de Mu-
lheres em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). Haverá debate e palestras sobre as 
condições e especificidades da mulher trabalhadora e também haverá um chá da tarde. O convite é aberto 
para toda a categoria. Participe!

Dia 25 de março, 14h, na Sede do Sindicato 
(Rua Artur de Queirós, 52, Casa Branca, Santo André)

Sindicato realizará ‘Encontro de Mulheres’
Atividade será no dia 25 de março

Os trabalhadores na indústria de confecções do ABC passarão a con-
tar com um importante canal de notícias e de informações. Em março, 
será lançado o website do Sindicato que, além de conter os informes 
sobre convênios, direitos, salários, etc., funcionará como um canal de 
notícias. Por meio do site, os trabalhadores poderão ainda fazer conta-
to com sua entidade sindical. “As informações chegarão de forma mais 
rápida e eficiente aos trabalhadores que poderão acompanhar o dia-a-
-dia do sindicato e saber o que está acontecendo nas demais fábricas, 
além de ter uma fonte confiável de notícias”, destacou Fabiana Nobre, 
dirigente sindical. O evento de lançamento do website será realizado 
durante o Encontro de Mulheres, no dia 25 de março, a partir das 14h. 

Website do Sindicato será 
lançado em março

#COMUNICAÇÃO

Seja sócio do sindicato e conte com 
descontos especiais em uma série de 
estabelecimentos de saúde. Confira: 

Grupo Neo Labor: Rua Frei Gaspar, 239, Centro - São Bernardo do Campo - Telefones: 4345-4455 / 3458-7912 / 4330-4371
Samany Clinica Médica Ltda.: Rua Jundiaí, nº222 - Matriz - Mauá - Telefone: 2629-8469    
Clinica Bom Pastor: Rua Siqueira Campos, 244, Centro - Santo André - Telefone:4433-0870
Unidade Oftalmológica ABC:  Praça do Carmo, 26, Centro - Santo André - Telefones: 4438-6267 / 4436-9602
Ótica Bem te vi: Rua Correia Dias, 06, Centro - Santo André - Telefone: 4994-8747
Clinica Anti Tabagismo: R. Argentina, nº102 - Pq. das Nações - Santo André - Tel: 2324-2097 / 2324-2098 - Dra. Elza Santos
Ótica Christal:  Av. Dom Pedro I, 772 Vila Pires - Dentro da Coop - Santo André - Tel: 2379-3336                                                 
                              Av. Queiroz dos Santos, 456  Centro - Dentro da Coop - Santo André - Tel: 4427-8576
Clinica Abreu Assistência Odontológica:  Av. Fábio Eduardo, 279 - 1º andar , Centro - Diadema - Telefone: 4048-1845 
Dra. Flavia Rumi Naito: Ortodontia e Clinico Geral:  R. Gertrudes de Lima, nº 502, Centro - Santo André - Telefone: 4509-0094
Dr. Rogério Lopes: Clinica Geral, Endodontia, Implantes e Clareamento: Av. Arthur de Queiros, 293 Sala 11 - Fone: 4436-8794
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