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 Atenção associados usuários 
do cartão: Quando entrar em licença 
ou férias  favor comunicar o sindicato. 
No período em que estiver afastado do 
serviço o cartão será bloqueado. Além 
disso, durante a licença, o valor da 
mensalidade do filiado (a) deve ser 
pago diretamente no sindicato.

 Para esclarecimentos de dúvidas 
ligue para: 3384-7856/8442-7157 (Falar 
com Gilmar). 

  Mobilização  é o caminho para manutenção de direitos

Iniciamos o ano 

d e  2 0 1 7  e m 

meio a turbu-

lências. A começar 

pela Reforma Traba-

lhista anunciada pelo 

presidente da Repú-

blica. Esta prevê uma 

série de alterações na legislação vigente que 

tramitam no congresso federal.  

Entre as maiores preocupações está a 

aprovação do Projeto de Lei(PL) que impõe 

a prevalência do negociado sobre o legisla-

do e o PL que permite a terceirização da 

atividade-fim. O próprio Ministério Públi-

co do Trabalho, por meio de estudos reali-

zado por 12 procuradores do trabalho, 

pediu a rejeição por completo desses Proje-

tos de Lei. Segundo análise dos procurado-

res, tudo isso está sendo “imposto de forma 

a provocar um grande desequilíbrio nas 

relações entre empregados e empregadores 

no país”. 

A flexibilização da jornada, o trabalho 

temporário e a jornada intermitente tam-

bém são preocupantes. Todas essas ques-

tões colocam abaixo anos de luta do movi-

mento sindical que garantiu essas conquis-

tas, agora em risco de serem suprimidas. 

Além da reforma trabalhista, nos depa-

ramos com a reforma da previdência social 

que, se aprovada, aumenta em cinco anos o 

prazo de aposentadoria para as mulheres, 

subindo de 60 para 65 anos. E, o mais grave 

que desvincula o aumento da aposentadoria 

com o salário mínimo, sendo este reajusta-

do de acordo com a inflação do período.

Por todos esses fatores, o sindicato 

alerta aos profissionais – sindicalizados e 

não sindicalizados - que é hora de mobilizar. 

Os trabalhadores junto aos seus respectivos 

sindicatos têm que manifestar-se, mostrar 

ao governo que não são favoráveis a essas 

mudanças, que prejudicam apenas um lado. 

Não podemos permitir que os trabalhado-

res paguem a conta por anos de  más ges-

tões governamentais e corrupções sem fim. 

Vamos somar forças, caminhe com o 

sindicato. Pela manutenção dos direitos,  

mobilização já!

ACESSE: www.senalbams.com.br

• Sindical •

RETROSPECTIVA

 diretoria do SENALBA-MS Areconhece a luta feminina em 
busca da igualdade social e 

valorização profissional. Por isso, 
todos os meses de março, o sindicato 
visita os locais de trabalho para 
diálogo direto com as trabalhadoras. 
Além disso, em 2016 as profissionais 
sindicalizadas foram presenteadas 
com singela lembrança, uma bolsa 
térmica com logomarca do sindicato.

 A presidente do SENALBA-
MS, Maria Joana Barreto, parabeniza 
todas as mulheres. “Infelizmente 
sabemos que ainda existe o preconcei-
to “velado” ainda nos deparamos com 

as desigualdades salariais entre 
homens e mulheres e tantas outras 
disparidades. No entanto, as mulheres 
construíram um histórico de força e 
r e s i s t ê n c i a .  N ó s ,  mu l h e r e s ,  
mostramos ao mundo nossa  
competência”, destaca Joana.

 A vice-presidente Elenir 
Azevedo enfatiza que comemorar a 
data é mais que celebrar. “É o 
momento de reflexão, toda a 
sociedade deve avaliar a luta feminina 
e a importância da mulher seja no 
âmbito trabalhista, político, social e 
familiar. As mulheres merecem todas 
as homenagens”, destaca.

Sindicato  faz homenagem às trabalhadoras
Dia  Internacional da Mulher

e Aviso de Férias
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• Estrutura•

Compromisso da diretoria resulta 
em melhorias para os trabalhadores

Sindicalize-se
Qual a função do sindicato?

bDefinir pautas de negociações trabalhistas, por 
meio de assembleias com a participação dos 
trabalhadores;

bNegociar Convenção Coletiva de Trabalho e 
Acordos Coletivos de Trabalho;

bHomologar rescisões de contratos de trabalho;

bPrestar assistência jurídica;

bFirmar convênios com empresas para oferecer 
descontos à categoria;

bViabilizar lazer e bem estar aos trabalhadores.

bDefender os direitos coletivos e individuais da 
categoria.

Cabe ao sindicato:

Por que é importante sindicalizar-se?

bPara dar sustentação ao SENALBA-MS para que 
possa defender as reivindicações com todo o auxílio 
necessário e buscar melhorias que fortaleçam a 
categoria. Bem como, para usufruir dos benefícios 
oferecidos pelo sindicato.
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CAMPANHA SALARIAL:  

m 2016, categorias da base territorial do SENALBA/MS mobilizaram-se durante a Campanha Salarial. O Esindicato firmou acordos com as seguintes categorias e obteve os respectivos reajustes salariais: Instituto Mirim - 
9,90% , Legião da Boa Vontade  - 10%,Secraso - 9,90% ,Sesc-Senac  - 10%, Sest-Senat  - 7%, Sescoop-MS - 10%

Sesi-Senai-Iel - 9,90%, Wizard Idiomas - 10%
 Além do reajuste salarial, em muitos acordos o sindicato assegurou cláusulas sociais como auxílio creche, aumento 
de horas aulas, seguro de vida, auxílio aos pais de crianças portadores de necessidades especiais, entre outros. Todos os 
Acordos e a Convenção estão disponíveis no site do sindicato: www.senalbams.com.br 
 O SENALBA-MS ajuizou ação judicial contra Omep e Seleta após inúmeras tentativas de negociações, o 
sindicato destaca que utilizará todas as ferramentas jurídicas necessárias em busca do reajuste salarial.

2017TRABALHADOR (A) EM A FORÇA PARA             

NOVAS CONQUISTAS ESTÁ NA SUA 

PARTICIPAÇÃO!
As Assembleias  para a elaboração das minutas de reivindicações acontecerão a 
partir do mês de março. Fique atento (a) acompanhe os editais e informações 
pelo site do sindicato:www.senalbams.com.br e  facebook: Senalbams.  Se 
preferir, atualize o seu e-mail para receber notícias, ligue 3384-7856.

RETROSPECTIVA

 A Campanha Salaria l  é o 
momento da categoria, junto ao 
sindicato, negociar as novas “regras” 
(sempre de acordo com a legislação) que 
normatizarão a relação de trabalho, 
como o aumento do salário, jornada de 
trabalho, auxílios financeiros, faltas 
legais, horas-extras, entre outros.
 Essas “regras” ocorrem por 
meio de cláusulas que ficam estipuladas 
em Acordo Coletivo de Trabalho ou 
Convenção Coletiva de Trabalho. Os 
Acordos são específicos, ou seja, são 
negociados direto com as empresas 
patronais e só abrangem as categorias 
citadas nesse Acordo. Já a Convenção é 
negociada entre o sindicato dos 
trabalhadores e o s indicato que 
representa as demais instituições 
empregadoras,  abrange todas as 
categorias que não possuem acordo 
específico. 
 Os Acordos e Convenção têm 
validade prevista no próprio documento. 
Desta forma, as “regras” negociadas têm 
período determinado para começar a 
serem executadas e prazo para terminar. 
Por isso, a existência da database, ou seja, 

o período do ano em que o patronal e o 
SENALBA-MS (representando às 
categorias) se reúnem para renovar os 
termos dos Acordos e Convenção.
 Reivindicações           
 O s  t r a b a l h a d o r e s  q u e 
participam das assembleias, convocadas 
pelo sindicato, atuam diretamente na 
elaboração do que será solicitado aos 
representantes patronais. Assim, não é o 
sindicato quem decide o quanto será 
reivindicado de aumento salarial ou 
sobre horário da jornada de trabalho, 
m a s  s i m  o s  t r a b a l h a d o r e s .  O 
SENALBA-MS orienta, avalia o cenário 
financeiro e trabalhista e negocia essas 
reivindicações com os patrões, mas, 
quem aprova a Minuta de Reivindicações 
são os trabalhadores. Portanto, a 
Campanha salarial é feita por meio da 
união do sindicato e das categorias.
 Segundo a pres idente do 
SENALBA-MS, Maria Joana Barreto, 
quando os trabalhadores destacam suas 
necessidades, o sindicato fica ainda mais 
preparado na defesa da reivindicação. “O 
sindicato e trabalhadores precisam falar a 
mesma língua, o trabalhador deve 
participar das assembleias e trazer as 
r e iv ind i c ações.  Tudo  o  que  os 
profissionais solicitaram será levado para 
a mesa de negociação com os patrões. 
Nes te  momento,  de fenderemos 
veementemente cada sol ic i tação 
presente na Minuta, porque conhecemos 
a realidade dos trabalhadores. Desta 
forma, estaremos preparados para 
que s t i o n a r  o s  a r gumen to s  do s 

representantes patronais que muitas 
vezes são incoerentes à realidade dos 
trabalhadores”, destaca Maria Joana.

 Contrapropostas
 Todas as contrapropostas dos 
representantes patronais, referente ao 
que foi reivindicado pelos trabalhadores, 
são apresentadas à categoria em nova 
Assembleia para debates e discussões. 
Por fim, as contrapropostas são 
colocadas em votação, cabendo aos 
trabalhadores aprovarem ou rejeitarem. 
Por exemplo, a categoria faz a proposta 
de reajuste de 15%, mas os patrões fazem 
contraproposta de 10%. Apesar da 
devida orientação do sindicato, são os 
prof iss ionais  que aprovarão em 
assembleia se aceitam ou não o valor 
apresentado.
 Po r t a n t o,  s i n d i c a t o  é  o 
representante das categorias, realiza as 
negociações e participa de quantas mesas 
forem necessárias até se chegar a um 
acordo entre ambas as partes, patrões e 
empregados. 

 Greve
 Quando não há acordo entre as 
partes, após rodadas de negociações, A 
CATEGORIA pode aprovar, em 
Assembleia Geral, a deliberação de 
greve, ou seja, paralisação das atividades, 
este sendo último recurso após tentativas 
de diálogo. A greve é um direito aos 
trabalhadores assegurado pela LEI Nº 
7.783, DE 28 DE JUNHO DE 1989. 

Por que participar?
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Em 2016,  a categoria da Omep e Seleta enfrentou série de impasses.  
Constantes atrasos salariais e até mesmo anuncio de demissão em massa por 
decisão do Ministério Público. Em total falta de valorização, os profissionais foram 
desligados, por meio de Diário Oficial, sem receber o salário do mês trabalhado, 
13º salário, férias demais acertos trabalhistas. 

 Em janeiro de 2017, a decisão referente a demissão foi revertida por meio 
de negociação entre o prefeito  Marquinhos Trad em audiência no Fórum com 
representante do MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) e 
o juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos Individuais e Homogêneos, David 
de Oliveira Gomes Filho. Durante esses impasses, a diretoria do SENALBA-MS a 
todo momento esteve e ao lado da categoria. O departamento jurídico foi atuante, 
os advogados ajuizaram ações e buscaram diálogo com a prefeitura, a assessoria de 
imprensa denunciou o problema à toda a mídia e manteve os trabalhadores 
informados sobre os procedimentos do sindicato, já os funcionários do atenderam 
a categoria com eficiência na sede.

 «O sindicato sério jamais abandona os trabalhadores e mais uma 
vez, mostramos nossa responsabilidade para com a categoria. Junto ao novo 
prefeito conseguimos reverter a situação » enfatiza a presidente Maria Joana. 

RETROSPECTIVA

SENALBA-MS em luta pela categoria Omep e Seleta

A p e s a r 
de  amen iza r  a 
s i t u a ç ã o  d o s 
profissionais que 
mantiveram seus 
t r a b a l h o s  e 
r e c e b e r a m  o s 
p a g a m e n t o s 
a t r a s a d o s ,  a t é 
julho de 2017 os 
convênios entre 

Seleta, Omep e a prefeitura  deve ser extinto. 
Na audiência, o órgão municipal e representantes 

patronais e do judiciário decidiram que até o dia 28/04/17 a 
prefeitura apresentará um programa de cumprimento da 
execução das demissões, contendo a relação com todas as 

pessoas contratadas através dos convênios com as entidades, 
seu local de lotação, bem como um plano de substituição 
gradativa e até o dia 28/07/17 os convênios serão extintos 
integralmente.

“Buscamos diálogo com o município para que ao 
demitir, cumpra a lei e efetue os acertos. Conforme cláusula que 
consta no convênio entre a prefeitura e entidades patronais, o 
município responde pelo pagamento dos encargos envolvendo 
o contrato de trabalho dos profissionais ”, ressalta a presidente.

 Jurídico: O jurídico do sindicato atuará para evitar 
prejuízos. “Estamos atentos e abertos a esclarecimentos de 
dúvidas. Jamais aceitaremos prejuízos aos direitos dos trabalha-
dores, mas, desta vez temos a convicção de que a prefeitura 
municipal, por meio da atual gestão cumprirá o programa de 
demissões respeitando a lei”, enfatiza o advogado do sindicato 
Dr. Rubylan Oliveira.

Convênio deve ser extinto até julho

 Em janeiro 2017, o  SENALBA-MS foi surpreendido com uma triste notícia, o falecimento da 
diretora sindical Darci Galdina de Souza Ferri,  devido complicações cirúrgicas. Funcionária do SESI-
Corumbá  por 38 anos, ela foi diretora do SENALBA-MS de 1996 até 2015. 
 «Sempre atuante, foi exemplo de sindicalista, não media esforços para a garantia de melhorias 
aos trabalhadores. Ela tinha 67 anos e levava em sua trajetória a luta a favor dos profissionais, sempre 
com pensamentos positivos e encorajadores»,  destaca a presidente do sindicato Maria Joana. 
 «Ela nos deixa um legado maravilhoso, de lealdade, companheirismo, luta e acima de tudo 
respeito ao próximo», relata o diretor sindical Odiney Zaracho.
 Toda a sua luta no âmbito trabalhista foi reconhecida, em 2015 – durante encontro dos 
diretores do sindicato -   foi homenageada. O Hotel de trânsito do SENALBA-MS recebeu o nome da 
então diretora sindical: Darci Galdina de Souza Ferri. Foi um momento de emoção, Darci não conteve 
as lágrima, contagiando a todos que participaram da homenagem.
 Residente na cidade de Corumbá (MS), Darci também era integrante da diretoria do tradicional 
Grupo Carnavalesco Flor de Abacate, sendo importante personalidade no âmbito cultural da região.
 Aos familiares e amigos, o SENALBA-MS oferece as condolências e presta os mas estimado 
préstimo. O sindicato está em luto!

Diretora Darci Galdina deixa legado de coragem

   Sindicato ajuiza mais de 40 ações
Em outubro de 2016 ocorreram demissões dos trabalhadores da Omep e Seleta sem o 

devido pagamento das verbas rescisórias, o sindicato somente realizou as homologações para que 
os profissionais tivessem acesso ao Fundo de Garantia  do Tempo de Serviço, no entanto escreveu 
ressalva no documento de rescisão. «Sobre este caso, ajuizamos mais de 40 ações individuais em 
defesa desses trabalhadores», informa a advogada que assessora o sindicato  Dra. Domitilla Vasco.



6 RETROSPECTIVA

Faça sua festa no salão social do SENALBA-MS
 O SENALBA-MS investiu em 
melhorias nos salões sociais do 
sindicato. Agora, os associados e 
sociedade em geral (desde que seja 
representado por um sindicalizado) 
podem rea l i za r  sua  fes ta ,  se j a 
casamento, aniversário, 15 anos, 
formatura, enfim, seu evento em ótima 
localização, com toda infraestrutura 
necessária e  preço acessível. 

 Sãos dois salões, que podem 
ser locados juntos ou separados. A 
locação completa totaliza espaço para 
350 pessoas, com três ambientes, 5 
banheiros, churrasqueira, freezer, 
ventiladores, cozinha com fogão, 
geladeira e microondas. Valor: R$ 
300,00 reais para associados e 800 para 
não associados.

         Salões separados: 

Salão - 1

Salão social coberto, com dois banheiros, capacidade 150 
pessoas, piso de porcelanato, toldos de proteção em volta 
do salão. 

O valor de locação é de R$ 150,00 para filiados e R$ 400,00 
para a sociedade em geral (desde que o locatário seja 
apresentado por um filiado do SENALBA/MS). 

Salão coberto - dois ambientes, ventiladores, capacidade para 
200 pessoas. Nova churrasqueira (com bancadas, mesa em 
granito e fogão industrial ), cozinha e  3 banheiros.

O valor de locação é de R$150,00 para filiados e R$ 400,00 
para a sociedade em geral (desde que o locatário seja 
apresentado por um filiado do SENALBA/MS). 

Salão 2 

Agende uma visita, conheça os salões e tire suas dúvidas: 3384-7857

 Para fomentar a aprendizagem 
permanente e valorização profissional,o 
SENALBA-MS firmou convênio com a  
Unigran Educacional  - mantenedora da 
Faculdade Unigran Capital.
 Todos os sindicalizados contam 
com descontos nas mensalidades de 
graduação e pós graduação. “Firmamos 
este convênio porque sabemos que é uma 
instituição séria e os benefícios serão 
estendidos aos familiares/dependentes 
dos profissionais”, enfatiza a tesoureira  
do SENALBA, Marilene Fernandes.

 Os descontos variam entre 20 e 
25% na mensalidade, desde que seja paga 
até o dia 10 de cada mês.
 A faculdade conta com aulas, de 
maneira  presencial, semipresencial ou à 
distância, com material didático gratuito.
             Reconhecimento
 Os cursos da Unigran Capital 
são credenciados pelo MEC e altamente 
qualificados. Em 2016 foi reconhecida 
como a melhor da cidade pelo Ministério 
da Educação (MEC), além disso, foi 
reconhecida também pela Folha de São 

Paulo e pelo Guia do Estudante da 
Editora Abril. 
             Vestibular: Já estão abertas as 
inscrições para o vestibular 2017.
    A c e s s e  o  s i t e :   
www.unigrancapital.com.br ou conheça a  
Faculdade Unigran Capital que está 
situada à Rua Abrão Julio Rahe, 325, 
Monte Castelo. Conheça e matricule-se. 
 Desconto: Para usufruir do 
benefício o profissional deve apresentar a 
carteira de associado no SENALBA-MS 
no ato da inscrição.

convênios

SENALBA-MS firma convênio 
com Faculdade Unigran
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SENALBA promove interação e lazer em 
Confraternização Natalina de Campo Grande

 Nadiane Karoline da Silva, recreadora - Ceinf  
Itamaracá: Associada há 7 anos, esta foi a quarta vez que 
prestigiou a Confraternização,  pela primeira vez foi sorteada 
e ganhou um microondas. «Foi muito emocionante. A festa foi 
muito boa, bem organizada. Parabenizo os diretores, pois fomos bem 
recebidos, nem servidos foi muito bom. Trabalhamos o ano inteiro e 
terminamos os ano com esta confraternização que reuniu todos os 
amigos».

Eliana de Oliveira , recreadora , Associação Flamingos
Participou de todas as confraternizações das gestões 
presididas pela presidente Maria Joana. "Foi um evento 
maravilhoso, aproveitamos muito e fiquei muito feliz porque minha 
amiga de trabalho foi sorteada com uma bicicleta»

Jozemara Amorim , assistente social, Creas -Sul:
Primeira vez que participa do evento e foi sorteada, ganhou  
um liquidificador. Ela já tinha escutado boas referências da 
confraternização. «Foi  uma festa maravilhosa, bem organizada, 
com tudo bem servido, muito bom, o sindicato está de parabéns!»

Marinete Barbosa , recreadora,  Ceinf  Ivone C. Zahran:
Terceira vez que participa do evento. «A festa deste ano estava 
muito boa, igual as outras. Gosto muito das músicas, o almoço foi 
excelente, tudo muito bom.A organização do evento estava muito boa, 
não temos do que reclamar»

Alegria e integração, assim foi 
marcada a Confraternização Natalina do 
SENALBA-MS. O evento é tradição entre 
a categoria e a cada ano aumenta a partici-
pação dos associados. Em 2016, cerca de 
1.200 pessoas (entre associados e familia-
res) prestigiaram a festa, que aconteceu na 
Colônia Paraguaia.

Além da música ao vivo, ao som de 
Eduardo e Graziel, os associados contaram 
com almoço – churrasco, leitão no rolete, 
sobremesa-picolés,  a lgodão doce,  
refrigerante, água e recreação infantil. Tudo 
oferecido gratuitamente aos trabalhadores.

 O  m o m e n t o  m a i s 
esperado foi o sorteio de brindes, com mais 
de 50 prêmios.

A presidente do SENALBA-MS, 
Maria Joana Barreto, esclarece que os 
investimentos para o lazer do trabalhador 
são necessários. “Todos vivenciamos  um 
cotidiano que no decorrer dos meses 
torna-se cansativo. Precisamos de momen-
tos de descontração, com a família para 
renovarmos as energias. E essa é a proposta 
da nossa confraternização, por isso, 
preparamos tudo com muita responsabili-
dade e carinho aos  associados”, destaca.

A Vice-presidente Elenir Azevedo 
avalia que o evento superou as expectativas. 
“A confraternização foi linda, com muita 
alegria e tranquilidade. O ano de 2016 foi 
difícil para a categoria da qual pertenço, 
Seleta e Omep,  por isso, proporcionar este 

momento de interação entre os profissio-
nais foi muito gratificante, um momento 
que ficará marcado nas nossas memórias”, 
ressalta.

A tesoureira, Marilene Fernandes, 
pontua  que sindicato comprometido com 
a categoria deve ir além das lutas trabalhis-
tas. “O SENALBA-MS é atuante, não 
mede esforços nas questões trabalhistas. 
Também se destaca a atuação social, o 
sindicato possui convênios em diversas 
áreas, inclusive com atendimento odonto-
lógico gratuito aos sindicalizados, homena-
geia as mulheres no mês de março e 
promove a confraternização com todo o 
carinho porque os profissionais merecem”, 
conclui. 

RETROSPECTIVA

Depoimentos
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Reforma da Previdência Social: Trabalhadores pagarão a conta?

  O presidente da república anuncia que entre as prioridades do governo 
está a reforma da previdência social, ou seja, mudanças nas regras da 
aposentadoria. Esse posicionamento deixa os trabalhadores em alerta e o 
movimento sindical já se articula para evitar perdas.
  Entre as principais mudanças, Temer pretende igualar a idade de 
aposentadoria entre os homens e mulheres, fixando idade mínima de 65 anos. 
Além disso, desvincular os benefícios previdenciários e assistenciais do salário 
mínimo, corrigindo-os anualmente pelo índice da inflação.
  A presidente do SENALBA-MS, Maria Joana Barreto, critica a postura 
do governo. “Não se mudam as regras da previdência assim de um dia para o 
outro, sem estudos aprofundados e ainda mais, sem o diálogo com os 
trabalhadores que sustentam este país.  Há que haver amplos estudos, mas da 

maneira como vem sendo tratada percebemos que o que predomina é a unilateralidade. Sabemos que há necessidade de mudanças para garantir 
as aposentadorias futuras, no entanto, cobramos que sejam analisadas outras alternativas pois as atuais recaem apenas sobre os trabalhadores ”, 
enfatiza.
 Mulheres: A vice-presidente do SENALBA-MS, Elenir de Arruda Azevedo Leite, explica que se o projeto for aprovado, as mulheres 
serão prejudicadas.  “A reforma prevê aumento de cinco anos para aposentadoria das mulheres, a idade mínima necessária passará de 60 para 65 
anos. É muito tempo para as profissionais que na maioria dos casos têm dupla jornada de trabalho, afinal, também são a responsável pelos seus 
lares e educação dos filhos. É inadmissível que os trabalhadores e ainda mais as mulheres paguem a conta por crises e corrupções no país”, avalia.
 Aposentadoria corrigida pela inflação: O movimento sindical, economistas e estudiosos questionam duramente a proposta de 
desvinculação dos benefícios ao salário mínimo. Em entrevista ao portal vermelho, publicada em 2016, o professor de Economia da Unicamp, 
Eduardo Fagnani, criticou essa possibilidade: “Quando você desvincula do reajuste do salário mínimo, você volta ao período da ditadura militar. 
O que significa dizer que em cinco, seis anos, o poder de compra dos aposentados pode regredir 30%, 40% ”, analisou Eduardo, que também 
destacou que nas últimas décadas o valor aposentadoria foi valorizado por ser reajustado de acordo com o aumento do salário mínimo. 

Como é atualmente?
Há dois regimes de Previdência atualmente:

*Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
Inclui trabalhadores do setor privado, empregados domésticos, 
autônomos, trabalhadores rurais e servidores públicos. 
como funciona? 
Por idade: 
Idade mínima: para homens 65 anos, mulheres 60 anos
Tempo de contribuição: 15 anos para homens e 15 para mulheres
Por tempo de contribuição
Idade mínima: Não há
Tempo de contribuição: 35 anos para homens, 30 para mulheres

*Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
Inclui servidores públicos da União, dos Estados e dos municípios, 
com exceção dos que estão no INSS
como funciona? 
Idade mínima: 60 para homens, 55 para mulheres
Tempo mínimo de contribuição: 35 anos para homens, 30 anos 
para mulheres

Como ficará se aprovada a reforma? As regras atuais serão 
mantidas para quem já tem o direito de se aposentar até a 
aprovação da reforma, ou seja, até a lei entrar em vigor.

*Regras de Transição 
Para quem? Homens com mais de 50 anos de idade e mulheres 
com mais de 45
Como vai funcionar?
Terão que trabalhar 50% mais tempo para poder se aposentar, além 
do previsto pelas regras atuais.

*Nova Regra - Passa a ser a mesma para trabalhadores de 
empresas privadas, servidores públicos e políticos.
Para quem? - Homens com menos de 50 anos de idade e mulheres 
com menos de 45 anos
Como vai funcionar? 
Idade Mínima: 65 anos para homens e mulheres 
Tempo mínimo de contribuição: 25 anos para homens e mulheres 
(Porém, os 25 anos darão  direito apenas a 76% do valor da 
aposentadoria, na prática são 49 anos para chegar a 100% do valor)

Entenda o que pode acontecer se a proposta do governo for aprovada

 O(A) sindicalizado (a) do 
SENALBA-MS tem um motivo a 
mais para se empenhar em busca da 1º 
habilitação. O sindicato firmou 
convênio com a Auto Escola Primeira 
Opção, que oferece 50% na taxa de 
matrícula e descontos diferenciados à 
categoria no valor das aulas práticas.
 O convênio se estende aos 
dependentes, para utilizar o benefício 
basta apresentar a car teira de 
associado no ato da matrícula.

 Localizada em região central, 
rua Treze de Maio, 3075, a auto escola 
oferece atendimento de qualidade, 
com automóveis moderno, ambiente 
funcional e confortável. Além disso, o 
estabelecimento se responsabiliza em 
buscar os alunos para as aulas 
práticas.
 Endereço Rua 13 de Maio, 
3075. Acesse o site do SENALBA e 
conheça todos os convênios:
www.senalbams.com.br

Sindicato firma convênio com auto escola Primeira Opção

(Fonte: Folha de São Paulo)


