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Sindicato recomenda Sindicato recomenda 
cautela, já que avaliação cautela, já que avaliação 
inicial é a de que inicial é a de que 
poucos trabalhadores poucos trabalhadores 
aposentados na base aposentados na base 
se beneficiarão com a se beneficiarão com a 
medida. medida. 
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adonis guerra

Caos no INSS
Os bloqueios or-
çamentários que 
marcam o final 
da gestão de 
Bolsonaro devem 
paralisar hoje os 
serviços do INSS. 
Isso poderá levar 
ao fechamento 
de agências, 
suspensão de 
perícias, atrasos 
em pagamen-
tos do INSS e 
interrupção de 
contratos com 
terceirizados.

Caos nas 
Universidades 

Por conta de um 
bloqueio de mais 
de 344 milhões 
feito pelo gover-
no Bolsonaro no 
MEC, universida-
des federais não 
terão dinheiro 
para pagar conta 
de luz e água este 
mês. A UFABC 
perdeu agora 
R$ 7 milhões. 

Ausência 
histórica do Estado

Os assassinatos 
do indigenista 
Bruno Pereira e 
do jornalista in-
glês Dom Phillips 
mostram que “a 
ausência histó-
rica do Estado” 
na região ama-
zônica tornou-se 
mais grave no 
atual governo. 
Relatório aponta 
responsabilidade 
do Estado e re-
comenda CPI. 
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Certa vez alguém disse 
que a mais longa das noites 
em nosso país foi a ditadura 
militar; durou 21 anos (de 
1964 e 1985). Por outro 
lado, entre 2019 e 2022, en-
frentamos, de igual modo, 
enormes desafios para resis-
tir a tantos ataques realiza-
dos pelo governo Bolsonaro 
contra os trabalhadores. 

Como exemplo, o em-
prego sem direitos, me-
diante as reiteradas ten-
tativas de aprovar a tal 
“Carteira de Trabalho 
Verde e Amarela”. Inda-
gado a respeito, Bolsonaro 
respondeu: o trabalhador 
precisa decidir o que pre-
fere: “mais empregos com 
menos direitos ou mais di-

reitos com menos empre-
gos”. Para uma figura abjeta 
e incompetente como ele, 
emprego e direitos sociais 
são incompatíveis. 

Veja-se o tamanho da 
falácia desse governo: se-
gundo o Dieese, em 2022, 
o pagamento do 13º salário 
deverá injetar cerca de R$ 
250 bilhões na economia 
do país, o que  representa 
quase 2,6% do PIB (Produ-
to Interno Bruto), pagos aos 
trabalhadores do mercado 
formal. 

Imagine-se o que seria 
da economia nacional se 
este governo tivesse conse-
guido revogar o 13º salário. 
A economia como um todo 
encolheria substancialmen-

te e a crise do desemprego 
aumentaria ainda mais. 
Acontece que, com menos 
dinheiro, o trabalhador 
consome menos e o comér-
cio e a indústria vendem 
menos. Todos perdem.

Ao lado de medidas 
como a reforma Trabalhis-
ta aprofundada pelo atual 
governo, foi aprovada, em 
2019, a reforma da Previ-
dência, com o mesmo viés 
de supressão de direitos 
dos segurados do INSS. 

Mas, existem ressalvas 
a isto: Bolsonaro teve de-
ferida, recentemente, por 
Arthur Lira (presidente da 
Câmara dos Deputados) 
sua aposentadoria no valor 
de cerca de R$ 30 mil. A 

receita é simples: aperto 
para o andar de baixo e 
privilégios para o de cima.

Enfim, nestes quatro 
anos, enfrentamos o au-
mento do racismo, da ho-
mofobia, da violência con-
tra a mulher e as crianças, a 
precarização da educação 
e da saúde e tantas outras 
mazelas. 

Ainda assim, o ciclo 
termina com uma enorme 
esperança nascida das elei-
ções deste ano.

Todos devemos con-
tribuir ao máximo para 
superar tudo isto e não 
mais permitir retrocessos. 
Temos muito a fazer a par-
tir do próximo ano. Mãos 
à obra! 

O MAIS DURO E LONGO DOS ANOS

Trabalhadores na GCabe e Altwin aprovam acordo de PLR

Após 
mobilização dos 

trabalhadores 
e aprovação 

da entrega do 
aviso de greve, 

negociação 
avançou

Os trabalhadores na 
GCabe e Altwin, 
em São Bernardo, 

aprovaram em assembleia 
na tarde de ontem a pro-
posta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados) 
de 2022 negociada pelo 
Sindicato com a empresa. 
A primeira proposta não 
atendia as reivindicações 
dos trabalhadores e foi re-
provada em assembleia no 
último dia 25, com apro-
vação da entrega do aviso 
de greve. 

O coordenador de área, 
Sebastião Gomes de Lima, o 
Tião, destacou a importân-
cia da mobilização. “Diante 
da manifestação dos traba-
lhadores, a empresa abriu 
a mesa de negociação e 
conseguimos avançar na 
PLR”, afirmou. 

A primeira parcela será 
paga em fevereiro e a segun-

da, em abril de 2023. Quem 
ficar sócio até 31 de janeiro 
terá isenção da contribuição 
negocial. 

O dirigente ressaltou 
que além da PLR, foi con-
quistado o compromisso de 

negociar a pauta dos traba-
lhadores a partir de janeiro 
do ano que vem. 

“O mais importante da 
mobilização não foi a PLR, 
mas a discussão de temas 
como a regularização do 

banco de horas, a constru-
ção de um plano de cargos 
e salários, a rediscussão 
do vale-alimentação e dos 
sábados alternados, que 
são demandas dos traba-
lhadores”.
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Por seis votos a cinco, os 
ministros do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) de-

cidiram, no último dia 1º, que 
aposentados do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) terão 
direito à chamada revisão da vida 
toda e poderão escolher a regra 
mais favorável para o recebimento 
do benefício. 

Os ministros que votaram a 
favor foram o então relator da 
ação, Marco Aurélio, além de Ed-
son Fachin, Cármen Lúcia, Rosa 
Weber, Ricardo Lewandowski e 
Alexandre de Moraes. 

O diretor executivo dos Meta-
lúrgicos do ABC, Luiz Carlos da 
Silva Dias, o Luizão, alerta a cate-
goria que é preciso cautela antes 
de entrar com o pedido. 

“É importante ressaltar que 
o pedido de revisão pode não 
ser vantajoso, os trabalhadores 
precisam tomar muito cuidado. 
Na prática, a decisão beneficia 
quem tinha salários maiores antes 
de 1994 e depois recebeu menos. 
A nossa avaliação inicial é a de 
que poucas pessoas na categoria 
podem ser beneficiadas”, afirmou. 

“Normalmente os trabalhado-
res na base entram com um salário 
menor e vão tendo progressão sa-
larial. Por exemplo, entrei na cate-
goria antes de 1994 como aprendiz 
e o salário foi melhorando com o 
tempo. Portanto, essa medida não 
vale para mim”, destacou. 

O dirigente reforçou ainda 

SINDICATO ALERTA QUE REVISÃO DA VIDA TODA NÃO DEVE 
BENEFICIAR A MAIORIA DA BASE 

É preciso cautela, já que na prática a decisão beneficia quem recebia 
salários mais altos antes de 1994 e depois teve a renda reduzida

“Na prática, 
a decisão 

beneficia quem 
tinha salários 
maiores antes 

de 1994 e depois 
recebeu menos”

“Por exemplo, 
entrei na 

categoria antes 
de 1994 como 

aprendiz e 
o salário foi 
melhorando 

com o tempo. 
Portanto, essa 

medida não vale 
para mim”

que a faixa etária na base dos Me-
talúrgicos do ABC é mais nova, 
que começou a trabalhar depois 
de 1994. 

“O nosso alerta é para que 
os trabalhadores tenham muito 
cuidado e não caiam em propa-
ganda enganosa, procurem um 
profissional para fazer o cálculo, 
já que há conversões de moedas 
e correções monetárias. Também 
avaliamos ser importante aguar-
dar a publicação do acórdão e de 

possíveis instruções normativas”. 
Confira na tabela os requisitos, 

prazos e documentos. 

A decisão
Os aposentados poderão usar 

todas as suas contribuições pre-
videnciárias, inclusive aquelas 
recolhidas antes do Plano Real, de 
1994, para recalcular os valores de 
seus benefícios. Isso permitirá que 
segurados que tiveram contribui-
ções mais altas anteriores a esse 

período possam usar a média de 
todos os salários de contribuição 
para a revisão do benefício.

A lei 9.876/1999 reformou a 
Previdência e criou uma regra 
de transição que desconsiderou, 
para o cálculo da aposentadoria 
e demais benefícios, os valores 
recebidos antes de julho de 1994. 
Pelo julgamento do STF, as quan-
tias anteriores a esta data também 
poderão ser consideradas para a 
definição do benefício.

Fonte: Departamento Jurídico dos Metalúrgicos do ABC

Requisitos para solicitar 
a revisão da vida toda
• O segurado deverá ter o seu be-
nefício concedido de 12/11/1999 
a 12/11/2019 (data da reforma da 
Previdência);
• Possuir contribuições anteriores 
a julho 1994;
• Benefícios concedidos há menos 
de 10 anos, o famoso prazo deca-
dencial. A contagem deste prazo 
inicia-se a partir do primeiro dia 
do mês seguinte do qual você co-
meçou a receber o seu benefício.

Documentos necessários
• Documento de identificação (RG 
ou CNH);
• CPF;
• Carta de Concessão do benefício;
• Processo administrativo;
• Cálculo dos salários de contri-
buição anteriores a julho de 1994;
• Cálculo tempo de contribuição.

Benefícios que possibilitam 
realizar o pedido
• Aposentadoria por Idade;
• Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição;
• Aposentadoria Especial;
• Aposentadoria por Invalidez;
• Auxílio Doença;
• Pensão por Morte.
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Rede completou 
20 anos de 

existência para 
fortalecer os 

sindicatos e as 
organizações 

no local de 
trabalho

Entre os dias 2 e 
4 de dezembro, 
ocorreu em Flo-

rianópolis (SC), o 15º 
Encontro da Rede In-
ternacional de Monito-
res Vida Viva. Dirigen-
tes dos Metalúrgicos do 
ABC participaram da 
atividade, que também 
celebrou os 20 anos da 
instituição, e reuniu 
participantes do Brasil, 
Alemanha, Índia, Co-
lômbia, África do Sul e 

Canadá. 
Nesses encontros 

anuais os monitores 
dos sindicatos de vários 
países trocam experi-
ências dos trabalhos 
realizados com as fer-
ramentas da Rede Vida 
Viva. A Rede é uma 
organização intersindi-
cal e internacional para 
discussões e reflexões 
sobre “vida, saúde e 
trabalho” a partir do 
olhar do trabalhador 

e com o objetivo de 
fortalecimento das or-
ganizações sindicais.

Além dos metalúr-
gicos, profissionais de 
diferentes ramos como 
professores, eletrici-
tários, trabalhadores 
rurais, bancários, ali-
mentação, químicos e 
petroleiros debateram 
os desafios políticos 
e sociais para a classe 
trabalhadora no Brasil 
e no mundo. 

Sindicato participa do 15° Encontro Internacional 
da Rede Vida Viva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES DA DIRETORIA DA AMA-A ABC EM 2023
De acordo com os Estatutos da Associação dos Metalúrgicos Anistiados e Anistiandos do ABC, AMA-A ABC, conforme o artigo 21º e seus parágrafos, fica convocada a eleição para 

a nova diretoria da entidade, a realizar-se em 28 de fevereiro de 2023, a partir das 9:00 até as 11:30 horas, no terceiro andar do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, sito à Rua João Basso, 
231, Centro, São Bernardo do Campo, SP. O prazo para inscrição de chapas será a partir do 1º (primeiro) dia útil da publicação deste edital até o dia 13 (treze) de fevereiro de 2023. Nesse 
período, a inscrição de chapas deverá ocorrer no horário das 9:00 às 12:00 horas, de terça à quinta-feira, na sede da AMA-A ABC, à Rua João Basso, 231 – 1º andar – sala 101, Centro, São 
Bernardo do Campo. A contagem dos votos e proclamação dos resultados será realizado no dia do pleito, após o término da votação, no mesmo local. A posse da chapa vencedora se dará 
no dia 15 de março de 2023. São Bernardo do Campo, 07 de dezembro de 2022. João Paulo de Oliveira. Presidente.

Tribuna Esportiva

• A seleção iniciou on-
tem a preparação para 
enfrentar a Croácia na 
sexta-feira. Os titulares 
do último jogo fizeram 
apenas trabalho de re-
cuperação. 

• O lateral-esquerdo Alex 
Sandro, em fase final de 
recuperação de lesão 
no quadril, correu em 
campo e a expectativa 
da comissão é que volte 
a atuar contra a Croácia. 

• São três jogadores pen-
durados com car tão 
amarelo para o próximo 
jogo, Eder Militão, Fred 
e Bruno Guimarães. Os 
cartões não se acumulam 
a partir das quartas de 
final.

• Em relatório da Fifa, 
o atacante Vini Junior 
atingiu a velocidade de 
34 km/h na partida de 
segunda-feira. Casemiro 
foi o que mais correu, 
11,5 km.

fotos: divulgação

COPA PAULISTA
FEMININO
Hoje – 21h30

Santos x São Paulo 
Vila Belmiro

x

Representaram os 
Metalúrgicos do ABC, 
o secretário-geral da 
FEM/CUT (Federação 
Estadual dos Metalúr-
gicos da CUT) e CSE 
na Mercedes, Ângelo 
Máximo de Oliveira Pi-
nho, o Max, e o CSE na 
Rassini, Antônio Elan-
dio Bezerra, o Nando. 

“Esse 15° Encontro 
foi especial porque ce-
lebrou os 20 anos de 
existência, resistência 
e muito trabalho para 
fortalecer os sindica-
tos e as organizações 
no local de trabalho, 
com debates sobre a 
conjuntura política e 
social a partir do olhar 
dos trabalhadores e 
as transformações no 
mundo do trabalho 
com os avanços tecno-
lógicos da digitalização 
4.0”, destacou Max. 

A atividade tam-
bém contou com uma 
plenária de exposição 
histórica dos 20 anos 
da instituição e debate 
sobre o que foi realiza-
do durante o período. 
Durante o fechamento 
foi realizado um pla-
nejamento de ações 
para 2023, levando 
em consideração cada 
país, região e sindicatos 
que estavam presentes. 
Dentre eles o desafio de 
ampliar a participação 
de novos sindicatos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA AQSEPTENCE GROUP FILTRATION LTDA
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa AQSEPTENCE GROUP FILTRATION LTDA, inscritas no CNPJ sob o número 

07.573.497/0001-86 com endereço na Avenida Taboão, 1195, Bairro Taboão, São Bernardo do Campo, a participarem da assembleia específica presencial, que será realizada, nas depen-
dências da empresa, no dia 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 08 horas. A ordem do dia será: a) participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) discussão e deliberação sobre a 
contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados 
ou não, da empresa; c) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. São 
Bernardo do Campo – SP, 06 de dezembro de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”


