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Livro com trajetória e pensamento do companheiro João Paulo será 
lançado no Sindmon-Metal na quinta-feira, dia 25 

Será lançada na sede de nosso 
Sindicato na quinta-feira, dia 25, 
uma obra que reúne momentos 
significativos da história de nos-
so velho companheiro João Pau-
lo e textos em que ele, ao longo 
de sua trajetória no sindicalismo 
e na política, manifestou-se so-
bre temas importantes do mundo 
dos trabalhadores. 

Trata-se do livro “João Paulo 
Pires de Vasconcelos -  Docu-
mentos e fatos de um sindicalis-
ta atuante”, escrito por Kleber 
William de Sousa, diretor do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Timóteo e Coronel Fabriciano 
(Metasita).

Para elaboração desse traba-
lho, Kleber, que é formado em 
jornalismo, com especialização 
em comunicação e marketing e 
gestão pública, pesquisou fontes 
como os acervos de nosso Centro 
de Referência e Memória do Tra-
balhador (Cerem), da CUT e do 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap). 

Ele fez também cerca de 20 
horas de entrevista com João 
Paulo, que tem 83 anos e mora 
em Belo Horizonte, onde nas-
ceu.

O livro, que estará à venda 
por R$ 30,00, será autografado 
por João Paulo. 

Contamos com sua presença 
nesta boa oportunidade para re-
ver o companheiro.

BEM-VINDO AO LANÇAMENTO!
João 
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no período 
de 1978 a 

1980) e Leo-
nardo Diniz, 
que presidiu 

a entidade 
por dois 

mandatos, no 
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[Foto: Acer-
vo Cerem).
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“No período de João Paulo, tivemos grandes conquistas, 
como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, com a 
Tabela Francesa, que dava condição de ter mais dias de descan-
so” (José Roque dos Cristãos, ex-diretor do Sindmon-Metal, em 
entrevista ao nosso Centro de Referência e Memória do Traba-
lhador -  Cerem- , em 2007). 
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Novas regras em vigor só valem para
aposentadorias a partir de 18/06

Alguns aposentados têm procurado o Sindicato para saber em que as mudan-
ças na legislação os afetam, mas novo modelo não tem nenhum efeito retroativo

Estão em vigor desde quinta-feira da semana passada, 
18, as novas regras para a aposentadoria instituídas pela 
Medida Provisória (MP) 676/2015. O novo modelo cria 
uma tabela alternativa ao fator previdenciário (fórmula 
criada no governo FHC), em uma combinação de  idade 
com tempo de contribuição, para cálculo do valor do be-
nefício.

Até dezembro de 2016, mulheres poderão se aposen-
tar de forma integral quando a soma de sua idade com os 
anos pelos quais pagou sua contribuição ao INSS for igual 
a 85 (por exemplo: 55 de idade e 30 de contribuição). Já 
para os homens, quando for igual a 95. A partir de janeiro 
de 2017 o número de pontos necessários para a aposenta-
doria integral será elevado gradualmente até chegar a 90 
para as mulheres e 100 para os homens em 2022.

Essas alterações, porém, não valem para quem já se 
aposentou, embora essa dúvida venha sendo manifesta-
da por algumas pessoas – que, em certos casos, tiveram o 
valor de seu benefício calculado com redução por aplica-
ção do fator previdenciário quando se aposentaram. As 
novas regras só valem para pedidos de aposentadorias a 
partir de 18 de junho – e só por tempo de contribuição – , 
data em que o governo federal publicou a MP. 

TETO
Uma das dúvidas que alguns aposentados apresen-

tam ao Sindicato é se as novas regras alteram o teto do 
benefício de INSS (o valor mais alto pago no chamado 
Regime Geral de Previdência Social), atualmente em 
pouco mais de R$ 4.600,00. A resposta é NÃO. Pessoas 
que estão se aposentando agora e se beneficiando pelas 
novas regras continuam tendo seu benefício limitado a 
esse teto. 

Brevemente, publicaremos mais detalhes em nosso 
site: http://www.sindmonmetal.com.br

Luta sindical combativa traz ganhos 
para trabalhadores e comunidade

As mudanças históricas não deixaram imune, ao 
longo dos anos, o sindicalismo, que não tem o mes-
mo perfil que tinha nos tempos da ditadura militar 
ou logo após. Desafios e embates, porém, não ter-
minaram; só mudaram de forma. E, nesse cenário, 
a combatividade continua fundamental para que um 
sindicato seja digno desse nome. 

Ser combativo implica, muitas vezes, recorrer 
à Justiça para garantir ou recuperar direitos. A tí-
tulo de exemplo, lembramos que o Sindicato dos 
Metalúrgicos, nos últimos 10 anos, ajuizou diversas 
ações judiciais que resultaram em ganhos para os 
trabalhadores e para a comunidade. 

Recursos financeiros significativos, referentes 
a valores não pagos ou pagos a menor por empre-
sas ou pelo governo federal, foram recuperados por 
meio de processos movidos pelo Sindmon-Metal na 
Justiça. Isso permitiu, por exemplo, que trabalha-
dores realizassem sonhos como reforma ou compra 
de bens ou contratação de serviços, o que se reflete 
positivamente na economia da cidade e da região. 

Vejamos alguns números pagos em processos no 
período de 2004 a 20015: 

Multa de 40% de FGTS: R$ 15,2 milhões;
Correções de FGTS (Planos Econômicos):
R$ 55,2 milhões;
Correções de valores de INSS: R$ 9,9 milhões;
Dívida trabalhista (ArcelorMittal, Harsco, Leili):
R$ 11,3 milhões;
Outros (Sider, Seguros, Poupança etc):
R$ 9,9 milhões;

TOTAL: R$ 101,5 milhões

FGTS - Companheiros têm recebido corres-
pondências sobre perdas de FGTS. CUIDADO: 
pode ser só assédio. O Sindicato já tem processo, 
em andamento, para recuperação dessas perdas. 


