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A fórmula, que calcula o 
tempo mínimo para se 
aposentar, mudou e já está 
valendo desde o dia 18 de 
junho. A Medida Provisória 
apresentada pelo governo 
é a Fórmula 85/95 (soma 
da idade com o tempo de 
contribuição), com a Regra 
da Progressividade, que vai 
modificando com o passar 
dos anos.
Com o novo modelo, os 
trabalhadores podem fugir 
do fator previdenciário, 
aquela antiga conta criada 
em 1999, que reduzia os 
benefícios de quem queria 
se aposentar mais cedo. O 
fator previdenciário não foi 
extinto. Ele continua valendo 
e pode ser usado pelo 
trabalhador que não quiser 
seguir a Fórmula 85/95.
Pelo novo cálculo de 
aposentadoria, o trabalhador 
poderá receber o valor integral 

A presidenta Dilma Rousseff 
sancionou, com vetos, a lei que 
torna os critérios de acesso ao 
seguro-desemprego e abono 
salarial mais rígidos. A lei, que 
já está valendo, define que: 
para o primeiro pedido será 
necessário ter trabalhado pelo 
menos 12 meses nos últimos 18 

Novo cálculo para aposentadoria passa a 
valer e muda, aos poucos, até 2022 

Nova lei torna mais rígido o acesso ao seguro-desemprego

do salário, obedecendo o 
teto de R$ 4.663,75. E a nova 
regra não se aplica aos casos 
de aposentadorias especiais. 
O governo diz que a nova 
proposta “visa garantir 
a sustentabilidade da 
Previdência Social”. A 
Medida Provisória tem efeito 
imediato e validade de até 
120 dias, período que poderá 

sofrerá alterações.
Se você está no período de 
se aposentar e tem dúvidas 
sobre o novo modelo, entre 
em contato com a Associação 
do Metalúrgico Aposentado 
(AMA), que junto com o 
departamento Jurídico do 
Sindicato estão prontos 
para atendê-lo. Telefone (11) 
4527-3100

meses anteriores à demissão. 
Na segunda solicitação, o prazo 
de carência é de nove meses, e 
para a terceira vez do pedido, o 
trabalhador terá que comprovar 
pelo menos seis meses para 
receber o seguro.
Para o abono salarial, Dilma 
vetou a exigência de 90 dias 

trabalhados. Com isso, fica 
valendo a regra atual, que 
garante o pagamento do abono 
para quem trabalhar por pelo 
menos 30 dias no ano-base 
com carteira assinada e tiver 
recebido até dois salários 
mínimos. O abono equivale a 
um salário mínimo.
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Estamos diante de uma nova regra 
para a concessão da aposentadoria. 
Ela cria uma alternativa ao fator 
previdenciário, que já prejudicou 
tantos trabalhadores ao se 
aposentarem, muitas vezes perdendo 
até 30% do valor do salário.
 
Após debate com as centrais sindicais 
e lideranças, o governo apresentou a 
Fórmula 85/95, que cria um sistema 
de pontos. Ele combina a idade da 
pessoa com o tempo de contribuição, 
seguindo uma tabela que muda com 
o passar dos anos.
 
Para alguns, o modelo é ideal, para 
outros nem tanto. Tudo vai depender 
da “história de vida” de cada 
companheiro, de quando cada um 
deu início à sua trajetória no mundo 
do trabalho.
 
A nós, cabe a missão de continuar ao 
seu lado, esclarecendo suas dúvidas, 
colocando a AMA (Associação do 
Metalúrgico Aposentado) e nosso 
departamento Jurídico à disposição 
para orientá-lo no que for preciso para 
tentar garantir uma aposentadoria 
justa.
 
Aproveito também esse espaço para 
convidá-lo para conhecer o novo 
consultório odontológico, que está 
totalmente equipado com modernos 
aparelhos. Todos os procedimentos 
têm um preço especial para quem é 
associado. E para os aposentados, o 
desconto é ainda maior!.
 
Essa é mais uma conquista da classe 
metalúrgica! Aproveite!

Mudanças na 
aposentadoria

No dia 15 de junho, o Sindicato 
acompanhou a reintegração 
de Arlindo Ferreira da Costa 
Filho ao setor de Qualidade 
da Continental. O trabalhador 
atuava na empresa desde 
1995 e foi demitido em 
setembro de 2014, porém 
tinha estabilidade por estar 
no período pré-aposentadoria. 

ASSEMBLEIAS

“Recorri ao Sindicato para 
esclarecer minhas dúvidas e 
o Departamento Jurídico me 
aconselhou a fazer a verificação 
do tempo de trabalho. Após 
isso, foi concluído que ainda 
havia alguns meses de 
estabilidade”, disse Costa Filho.
O advogado do Sindicato, Dr. 
Erazê Sutti, explica que se o 
trabalhador possui mais de dez 
anos de vínculo com a empresa, 
essa estabilidade pode ser de 
até 18 meses. O cumprimento 
do mandado judicial de 
reintegração foi acompanhado 
pelos diretores de Base Marcos 
Antônio Pereira, Aparecido 
Fernandes Chagas (Cidão) e 
Marcos Carvalho Eugênio.

O Sindicato apresentou uma 
alternativa para garantir o 
emprego de 45 companheiros. 
A medida consiste em 
suspender o expediente de 
trabalho nos dias 19 e 26 de 
junho, assim como no dia 10 
de julho (emendando com o 
feriado de 9 de julho). 
“Estamos aqui para garantir o 
emprego dos companheiros 
nesse momento difícil da 
economia brasileira”, declarou 

Sindicato e Trofa L. debateram 
no Ministério do Trabalho 
e Emprego questões sobre 
atrasos das rescisões, PLR 
e férias. A empresa aceitou 
avaliar a contraproposta do 
Sindicato, que consiste em 

Reintegração na 
Continental

o diretor Elescio Caldato, ao 
lado dos diretores de Base 
Marcos Carvalho Eugênio, 
Aparecido Fernandes Chagas 
e Marcos Antônio Pereira. 
Também ficou acertado que 
não haverá demissões na 
empresa no período de 30 
dias.

Marcos Antônio, Arlindo, Cidão e Marcos Eugênio.

acertar o FGTS e o parcelamento 
das rescisões, desde que as 
mesmas sejam superiores ao 
valor do salário do demitido.  A 
negociação final será em 25 de 
junho. “A situação econômica 
não serve de desculpa para 
violação dos direitos”, disse o 
diretor Luís Carlos Oliveira (Lú), 
acompanhado do advogado 
Erazê Sutti. Os colaboradores 
da Trofa L. cruzaram os braços 
entre os dias 10 e 16 de junho 
por conta dos atrasos salariais.
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 A equipe de 
profissionais, sob 
a coordenação 
do dr. Luiz Carlos 
Trefílio, começou 
a atender no 
dia 15 de junho. 
Os associados 
contam com 
desconto no 
atendimento e 
os aposentados 

têm um preço 
ainda mais especial.
As consultas podem ser agendas 
pelo telefone 4527-3100, com 
Célia.
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Consultório odontológico do Sindicato: marque a sua consulta

O consultório 
odontológico do 
Sindicato dos 
Metalúrgicos já 
está recebendo 
associados e 
aposenta dos . 
Localizado no 2° 
andar da sede, 
o ambulatório 
foi equipado 
com aparelhos e 
instrumentos modernos para 
atender todas as necessidades. 
O aposentado Geraldo Castelli  
(foto) aprovou a nova cara do 
consultório. “Faz 10 anos que 
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utilizo o plano do Sindicato, 
sempre fui bem atendido. Esse 
novo consultório está ótimo e o 
valor da avaliação é muito favorável 
para nós aposentados”, disse.  

Assista ao vídeo do baile!

Baixe o aplicativo de leitor 
de QR Code no seu celular e 
posicione a câmara do seu 
aparelho para escanear o 
código ao lado. Em instantes, 
você será direcioná-lo para o 
conteúdo que está no código, 
neste caso, o vídeo do Baile de 
69 anos do Sindicato. 
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Fábio Jr. no Espaço M
Se você é fã do Fábio Júnior e 
sócio do Sindicato terá 20% de 
desconto no valor do ingresso! 
O show, promovido por CTZ, 
PlayShows e Viva La Vida, tem 
o apoio do Sindicato, por isso 
o desconto (exceto para Mesas 
Premium). E só os associados 
podem comprar os ingressos na 
Sede do Sindicato. 
Todos os pontos de venda podem 
ser conferidos no endereço 
abaixo:www.guicheweb.com.
br/fabiojunior D

IV
U

LG
AÇ

ÃO

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

No feriado do dia 9 de 
julho o Clube de Campo 
funciona normalmente. 
Já a sede do Sindicato 
fecha e reabre na sexta-
feira, dia 10, em horário 
normal, das 8h às 18h.

O aposentado Geraldo Castelli  aprovou o novo consultório do Sindicato

Tome nota!
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Arraiá dos Metalúrgicos esquenta a noite de sábado
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O vento frio da noite do dia 
20 não intimidou as famílias 
que foram ao Clube de Campo 
para o Arraiá dos Metalúrgicos. 
A fogueira aqueceu à todos, 
principalmente os sortudos 
do bingo e a criançada nas 

brincadeiras típicas. Os mais 
experientes se deixaram levar 
pelo rastapé na tradicional 
quadrilha. A música nordestina 
do Trio Serelepe não deixou 
ninguém parado, assim como 
Juliano Gaiteiro e os clássicos da 

música caipira. E para finalizar 
com muito bom humor, a 
dupla Rosa e Rosinha mostrou 
todo seu carisma. Confira 
abaixo alguns momentos da 
nossa festa. No site tem mais 
fotos: acesse!


