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Proposta de Reforma da Previdência 
ameaça direitos dos trabalhadores

Em tempos de crise 
econômica, os governos 
cortam seus gastos e os 
direitos dos trabalhadores 
costumam ser o alvo 
destes cortes. Um 
desses alvos é o direito à 
aposentadoria.

Segundo reportagem 
divulgada pela Carta 
Capital, em junho deste 
ano, a Previdência Social 
não está falindo. No ano 
de 2015, a Previdência 
Social teve superávit de 
20 bilhões de reais, ou 
seja, o órgão foi capaz de 
pagar todas as suas despesas e 
ainda restou esta enorme quantia. 
Porém, as contas do Governo 
Federal não caminham na mesma 
direção, e estas costumam fechar 
o ano no vermelho. Surge então, 
na visão do atual governo, uma 
oportunidade: arrecadar ainda 
mais dinheiro com a Previdência, 
ao invés de retornar ao 
trabalhador aposentado o esforço 
de anos de contribuição.

As mudanças

Atualmente, o trabalhador do 
sexo masculino precisa somar 
95 pontos para se aposentar. O 
cálculo é feito da seguinte forma: 
cada ano de vida vale um ponto, 

assim como cada ano de trabalho 
também vale um ponto. Com 35 
anos de carteira assinada mais 60 
anos de idade, a aposentadoria se 
torna possível. Para as mulheres, 
os pontos necessários são 85, 
logo 55 anos de idade mais 30 de 
carteira assinada já as habilitam 
para a aposentadoria. O cálculo 
pode ser feito com diferentes anos 
de idade e de contribuição, porém 
os pontos somados devem dar 95. 
O que muito tem se falado é que 
a idade mínima pode subir para 
65 anos para ambos os sexos, 
mudando a fórmula de cálculo do 
tempo para a aposentadoria. 

Também está prevista a 
redução para pensão por morte 
(de 100% para 70% do benefício) 

e a criação de um salário de 
referência para a Previdência, 
eliminando a vinculação dos 
benefícios ao reajuste do salário 
mínimo.

Palestra na sede do Sindicato

No próximo dia 30 de agosto, 
às 17h, a sede do Sindicato 
dos Aeroviários de Porto Alegre 
promoverá uma palestra sobre 
as mudanças na Previdência 
Social, com a advogada Marilinda 
Fernandes, especialista na área. 

As possíveis reformas irão 
afetar não só os já aposentados 
e os afastados por motivo de 
doença, como as futuras gerações 
que desejam um dia se aposentar.

Palestra: Você está preparado para as mudanças da previdência?
30 de agosto, às 17h, na sede (R. Augusto Severo, 82)

Participe!
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Expediente

RETRATAÇÃO: O Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, em cumprimento à sentença exarada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da MM. 2ª Vara 
Cível do Foro Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre, Dr. Laércio Luiz Sulczinski, no processo nº 001/1.12.0071803, vem pela presente 
RETRATAR-SE perante o Dr. Eduardo Zippin Knijnik e perante toda a categoria aeroviária, das notícias veiculadas no “site” deste sindicato, bem como 
no “Aerofolha”, em 22.03.12, a respeito da conduta profissional do Dr. Eduardo Zippin Knijnik, solicitando sejam as mesmas desconsideradas, a par 
de se desculpar publicamente com o Dr.  Eduardo Zippin Knijnik por alguma ofensa ou mal estar que aquelas lhe tenham acarretado. Porto Alegre, 9 
de março de 2016. Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. Leonel Montezana. Presidente.

Centrais convocam para ato no dia 16 de agosto
No próximo dia 16, às 7 

horas da manhã, as centrais 
sindicais  CUT, CTB, Nova 
Central, UGT, Força Sindical, 
CGTB e CSP-Conlutas irão 
realizar um protesto em 
frente à sede da FIERGS (na 
Av. Assis Brasil, 8787), em 
defesa da CLT e da Justiça 
do Trabalho e contra a 
Reforma da Previdência. 

Essas são questões que 
devem preocupar a todos 
os trabalhadores brasileiros, 
dos mais jovens aos mais 
velhos, e o Sindicato dos 
Aeroviários de Porto Alegre 
estará presente e convida a 
todos a participarem deste 
movimento. 

Reunião 
sobre saúde e 
segurança no 

TPS2
O Sindicato realiza reunião 

com o SESMT da Infraero e da 
Azul Linhas Aéreas, no dia 17 
de agosto. O objetivo é tratar 
dos problemas que afetam a 
segurança e a saúde no ambiente 
de trabalho na companhia.

TAP ME: pressão do Sindicato 
tem efeito

Após a última reunião do Sindicato com a TAP ME, em 27 de julho, 
foi atendida pela empresa a exigência do pagamento do adicional de 
insalubridade aos funcionários contratados para atuar na Limpeza e 
que não recebiam este direito. Porém, outra questão semelhante ainda 
está pendente: o adicional de insalubridade aos trabalhadores do setor 
de Comunicação Visual, onde dois funcionários recebem o direito, e o 
restante não.

Depois de muita pressão do Sindicato, uma balança adequada 
para pesagem das aeronaves foi adquirida, uma assistente social foi 
contratada e, finalmente, uma brigada de incêndio começou a ser 
formada. Esta brigada vem sendo exigida pelo Sindicato há alguns anos 
e, finalmente, passou a ser vista pela empresa como algo necessário.

O Sindicato também aguarda o resultado das investigações sobre 
os funcionários que receberam advertência verbal antes de uma 
investigação ter término.
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Curta nossa página: facebook.com/aeropoa
RECADASTRAMENTO DOS SÓCIOS: 

Na sede, de 13 a 16/9, apenas para ativos 
Em breve, datas exclusivas para os inativos


