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 “Resista ou morra trabalhando”: 
Entenda como a Reforma da Previdência vai acabar 
com sua aposentadoria - pág. 4

Tire suas dúvidas sobre o saque das contas inativas do FGTS - pág. 3

No dia 10 de março, às 17h30, haverá novo sorteio 
do Imposto Sindical na sede do Sindicato. 

Participe! - pág. 2
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Em 2017, todas 
as mulheres tra-
balhadoras têm 
motivo de so-
bra para partici-
par de protestos, 
atos públicos, ou 
s i m p l e s m e n t e 
demonstrar sua 

indignação nas redes sociais ou nas con-
versas entre familiares e amigos. Neste 
Dia Internacional da Mulher vamos de-
monstrar nossa força e resistir: por nos-
sos direitos, por nossa dignidade, por 
nossa integridade física e por nosso fu-
turo. 

O governo está querendo que as mu-
lheres trabalhem até morrer. Não vamos 
aceitar tal injustiça, ainda mais vinda de 
um presidente que sequer foi eleito. Não 
podemos aceitar de braços cruzados o 
congelamento nos investimentos públi-
cos em saúde e educação pelos próxi-
mos 20 anos. É dos nossos filhos que 
estamos falando. Do futuro deles. 

Depois da Reforma da Previdência virá 
uma Reforma Trabalhista que aprofunda-
rá ainda mais as desigualdades sociais, 
principalmente entre homens e mulhe-
res. Esta Reforma permitirá a terceiriza-
ção generalizada, diminuirá os salários, 
aumentará a carga horária e destruirá 
direitos conquistados com muita luta no 
decorrer da nossa história. 

Basta! Entendemos que estas medidas 
são para todos, mas as mulheres, como 
sempre, sofrerão ainda mais. No dia 8 de 
março, vamos às ruas. Vamos continuar 
resistindo!

Paula Proença – presidenta

 EDITORIAL:

Também no dia 10 de 
março, haverá nova roda-
da de sorteios do Imposto 
Sindical.  Estão aptos para 
participar do sorteio todos 
os sócios/as que estiverem 
em dia com a mensalidade 
sindical. 

O Sindicato está organizando um Debate com objetivo de esclarecer 
os impactos da Reforma da Previdência para as mulheres. O evento 
está marcado para dia 10 de março, às 17h30, na sede da entidade, 
localizada na Rua Humberto de Campos, 680, no Jardim Zulmira, e é 
aberto para toda a categoria e comunidade. 

PEC 287
A PEC 287, de autoria do Presidente Michel Temer, vai prejudicar 

toda a classe trabalhadora (leia mais na página 4), mas as mulheres 
serão ainda mais afetadas. “O aumento no tempo de contribuição e 
a criação da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres é um 
crime contra a mulher trabalhadora. “Nós exercemos dupla jornada, no 
local de trabalho e em casa. Somos as maiores vítimas do desemprego 
e recebemos os menores salários. Esta Reforma propõe que as mulhe-
res comecem a trabalhar com 16 anos e só parem aos 65. Esta será a 
única forma de obter a aposentadoria integral”, aponta Paula Proença, 
presidenta do Sindicato. 

Para a sindicalista, falta informação. “A população, em especial as 
mulheres, não tem tempo para buscar outras fontes de informação que 
não seja pelos canais abertos de TV e eles não dizem a verdade sobre 
a Reforma da Previdência. No Debate, que vamos realizar no dia 10 de 
março, vamos explicar todos os prejuízos trazidos por esta Reforma e 
os participantes poderão entender que será quase impossível se apo-
sentar”, destaca.  A atividade do dia 10 abordará ainda o tema “violência 
contra a mulher”.

Sindicato promove debate sobre os impactos 
da Reforma da Previdência para as mulheres

Atividade acontecerá no dia 10 de março
Dia Internacional da Mulher
O mês de março de 2017 será marcado 

por resistência e luta

SERVIÇO:
Debate: Mulheres Trabalhadores em Luta: Contra a Reforma da Previdência; Contra 
a Violência; Nenhum Direito a Menos!
Presença Confirmada da Vereadora Iara Bernardi
Data: 10 de março
Horário: 17h30
Local: Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira – Sorocaba
Participe – Traga sua família!

Sorteio do 
Imposto Sindical Todas na 

Av. Paulista!
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Sorteio do 
Imposto Sindical

A Caixa Econômica Federal divulgou em fevereiro um ca-
lendário para os sagues das contas inativas do FGTS (quadro 
ao lado). O banco anunciou ainda que haverá plantões espe-
ciais nos seguintes sábados:   11 de março; 13 de maio; 17 de 
junho e 15 de julho. Em sua página na Internet, a Caixa criou 
um link especial para que os usuários tirem dúvidas. Há ainda 
um canal telefônico específico: 0800-726-2017. 

Muitos bancos estão oferecendo uma linha de crédito especial denominada antecipação de FGTS inativo. Os trabalhadores 
devem ficar atentos a estas ofertas, pois trata-se de um empréstimo com cobrança de juros e taxas bancárias. 

FGTS: Antecipação do saque das contas inativas 
geram juros e taxas

Quem tem direito?
Contas inativas do FGTS são aquelas em que o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa. Estas contas 

estão inativas porque não recebem mais depósitos e o trabalhador só poderia saca-las em casos específicos. 

Caixa econômica divulga calendário para saques
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ABAIXO-ASSINADO: 
O Sindicato está coletando assinaturas dos trabalhadores/as num 
abaixo-assinado contra a Reforma da Previdência. Sua assinatura 
também é um gesto de resistência. 

#ReajaOuMorraTrabalhando

A verdade sobre a Reforma da Previdência
O governo golpista de Temer revela-se como o verdadeiro exterminador do futuro. Depois da PEC da Morte, que congela 
os investimentos em saúde (destruindo o SUS), da educação e dos programas sociais por 20 anos, agora quer acabar com 
o seu legítimo direito à aposentadoria. O próprio Temer se aposentou aos 54 anos e hoje recebe R$ 30.613,00, mas o que 
vale para ele não valerá para você. 

A Previdência está quebrada, como diz a propaganda do governo?

Não. A Previdência não pode ser analisada isoladamente. Ela integra um sistema denominado Seguridade Social, que 
engloba a Previdência, Assistência Social e Saúde. Somando as diversas fontes de financiamento, o resultado é positivo. 
Em 2015, o superávit foi de R$ 11,2 bilhões. 

Vai ter idade mínima para aposentadoria?

Sim, idade mínima de 65 anos com tempo mínimo de contribuição de 25 anos. A regra é igual para homens e mulheres. O 
governo golpista ignorou o fato de que as mulheres cumprem duas ou três jornadas, contando o trabalho diário, o cuidado 
com os filhos e o companheiro, a atenção da casa, entre outras funções que elas assumem concretamente. 

Com 65 anos, o trabalhador pode se aposentar com 100%?

Para se aposentar com 100% será necessário contribuir por 49 anos. Se você começou a trabalhar e contribuir aos 20 anos 
e nunca parou, conseguirá a aposentadoria integral beirando os 70 anos. 

E a aposentadoria especial também será afetada?

Sim. Hoje os trabalhadores expostos a atividades perigosas ou insalubres têm direito à aposentadoria integral com 15, 20 
ou 25 anos de trabalho (dependendo do risco). Temer que que esses trabalhadores contribuíam por, no mínimo, 20 anos, 
e só se aposentem aos 55 anos. O cálculo da aposentadoria será 51% do salário médio mais 1% por ano de contribuição. 
Ou seja, eles ficarão mais tempo expostos ao risco e não terão mais aposentadoria integral. 

Em caso de morte do trabalhador, os dependentes receberão pensão?

Se a Reforma for aprovada, o beneficiário não poderá acumula pensão e aposentadoria. Será preciso escolher uma das 
duas. A pensão deve ser de 50% da aposentadoria do trabalhador falecido, mas 10% por dependente, podendo ser inferior 
a 1 salário mínimo. 

Essas regras valem para todos?

A Reforma só não atinge os militares. O restante dos trabalhadores brasileiros serão afetados. 

Fonte:

EXPEDIENTE:
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Sorocaba e região
Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira || Fone: (15) 99119•7574
Presidente: Paula Proença
Profissionais Resps.: João Andrade e Giovani Miranda


