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EDITORIAL

A negociação
de 2015

A Campanha Salarial deste
ano promete muito trabalho.
Com a inflação, o desemprego
e o custo de vida aumentando
a cada mês, sabemos que
devemos nos preparar para
passar por um caminho de
pedras até chegar a um acordo
com o sindicato patronal.
No início deste mês nos
reunimos com diretores de
sindicatos da categoria de todo
o estado a fim de alinharmos
alguns pontos e seguirmos uma Paulo Ferrari é presidente
única direção , falando a mesma do Sindifícios e da Fenatec
linguagem com os patrões.
A Assembleia do dia 20 de julho com a participação
de toda a categoria servirá como ponto de partida para
tomarmos ciência da situação atual e partirmos para a
negociação com os pés no chão.
Devemos levar muito a sério as escolhas que faremos, pois elas serão a base para falarmos ao patronal
em nome desta categoria composta por mais de 250 mil
trabalhadores.

DENUNCIE

E

Assédio Moral

xpor os trabalhadores a situações
humilhantes e constrangedoras,
repetidas e prolongadas vezes
durante a jornada de trabalho se caracteriza Assédio Moral. Em edifícios
é comum encontrar casos de assédio
moral, mas como em todo emprego, a
maioria dos funcionários se sente acuada e se cala.
Hoje em dia, muitos zeladores e
porteiros tem buscado o Sindicato para
denunciar situações de assédio moral

ESPORTE

MOBILIZAÇÃO

NÃO ao
trabalho infantil
O

Sindifícios participou no dia 12 de junho dos
eventos realizado pela Força Sindical, Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil, contra o emprego da mão de
obra infantil.
A data é conhecida como o Dia Mundial contra o
Trabalho Infantil e este ano tratou especificamente
da importância da educação de qualidade como
principal fator contra o emprego de crianças.
Atualmente cerca de 120 milhões de crianças
entre 5 e 14 anos estão trabalhando. Esse “NÃO”
ao trabalho infantil defende educação de qualidade
gratuita, política e ações destinadas as crianças que
trabalham, entre outras.
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a que estão expostos diariamente, com
ofensas, palavrões, discriminação, partindo destes para o contato físico, com
socos e empurrões.
O Departamento Jurídico do Sindifícios está pronto para atender esses
casos e irá atuar com firmeza para
punir os agressores. Se você precisa
desse atendimento, procure o quanto
antes os advogados do Sindicato e dê
um basta a essa situação. Informações:
3123-3211.

Campeonato
de futebol
O mês de agosto
de aproxima e com
ele a final do Campeonato de Futebol
da categoria. A disputa continua empolgante e acirrada, pois
todas as equipes querem levantar
a taça de campeã.
Os jogos continuam sendo disputados no CDC Nacional do Bom
Retiro aos domingos, a partir das
15h, e são abertos para quem quer
assistir e torcer. Compareça! Rua
Neves de Carvalho, 514 – Bom
Retiro – São Paulo.

INFORMAÇÃO

APOSENTADORIA:
O que muda com as regras da Previdência?

O

Sindifícios, por intermédio de seu presidente Paulo Ferrari e alguns diretores,
esteve em Brasília com sindicatos de
diversas categorias e centrais sindicais, participando de toda a movimentação em torno das
mudanças na aposentadoria.
A medida provisória 676/15 estabelece
um novo modelo de aposentadoria com a fórmula 85/95. E a grande briga era impedir que
houvesse progressividade nessa fórmula.
As mudanças alteram as regras vigentes
para se aposentar com valor integral, que
agora passarão pela regra 85/95; com ela,
uma mulher pode se aposentar quando a
soma de sua idade e contribuição atingir
85, enquanto para um homem essa soma
alcançar 95.
Até aí houve acordo entre a Câmara dos
Deputados e as centrais sindicais. Contudo,
o problema foi a progressividade, que leva
em conta a mudança de expectativa de vida,
o que irá alterar no ano de 2017 a regra para
86/96, 2019 para 87/97, 2020 para 88/98,
2021 para 89/99 e em 2022 se estabiliza
em 90/100.
Ou seja, se em 2015 um trabalhador de
60 anos precisa de 35 anos de contribuição
para se aposentar, precisará em 2022 de 40
anos de contribuição.
Mesmo com tanta pressão, a MP passou no Congresso e foi sancionada pela
presidente Dilma Rousseff. “Difícil negociar,
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O trabalhador passa a ter direito à aposentadoria integral se a soma da idade e do tempo de contribuição
resultar em 85 (mulheres) ou 95 (homens).

mas não vamos esmorecer; nosso papel
é falar em nome da classe trabalhadora e
mostramos o quanto estamos unidos indo a
Brasília nesses momentos tão tensos” afirma
Paulinho, insatisfeito com a progressividade.
MPs 664 e 665
O Sindifícios também esteve em Brasília
nos últimos dias participando das mobilizações contra as Medidas Provisórias 664 e
665 com a intenção de evitar prejuízos aos
trabalhadores.
A MP 664 altera os critérios de duração
da pensão por morte, a concessão do auxílio-doença e o auxílio-reclusão; já a MP 665
muda as regras da concessão do seguro-

-desemprego, abono salarial e seguro-defeso.
“Estão votando e decidindo muita coisa ao
mesmo tempo, por isso não podemos cochilar”, fala Paulinho que tem ido a capital federal
constantemente brigar para que o trabalhador
não perca suas conquistas de anos.
MP 680
Em nome da classe trabalhadora, o Sindifícios tem acompanhado também a MP
680, que institui o Programa de Proteção
ao Emprego. Com ela, as empresas podem
aderir ao Programa desde que haja acordo
coletivo com o sindicato, regularidade fiscal e
previdenciária, entre outras, para preservar o
empregado e a empresa em tempos de crise.
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ESPECIAL

Festa Junina da Categoria

Fotos: Acácio Nascimento

A

festa junina 2015 do Sindifícios
promoveu um grande encontro
entre os trabalhadores da categoria na noite de 13 de junho.
Com o Rei da Cacimbinha e o
forró do Rasta Chinela, a animação
esteve garantida durante a festa que
contou com barracas típicas e muitos
brinquedos para a garotada levando
diversão para toda a família.
O sorteio dos brindes é descontração que entreteve o público no
intervalo dos shows, com produtos de
qualidade e bom gosto.
Mais uma vez o trabalhador e seus
amigos e familiares saíram do local
felizes pela festa proporcionada pelo
Sindicato.

Paulinho no comando da Festa.

O vereador Adilson Amadeu fez questão de
estar presente no evento.

O Rei da Cacimbinha e sua muriçoca são
os grandes sucessos do momento.

As barracas de comidas típicas sempre
agradam o paladar.

4

MAIO 2015

O trabalhador aprovou as atrações.

Paulinho entregou pessoalmente a maioria dos brindes.

A criançada tem espaço garantido nas festas do Sindicato.

O bom atendimento é marca
registrada.

