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Vem aí o Encontro Nacional dos Papeleiros
O Encontro Nacional dos
Papeleiros acontece nos
dias 20, 21 e 22 de julho,

em Praia Grande, onde são
esperadas várias pessoas
de todos os estados brasile-

Papel e Celulose tem menos
postos de trabalho no mercado

Mais de 400 postos de trabalho
na indústria de Papel e Celulose
foram fechados em todo o Brasil
apenas no mês de março. O levantamento é do Cadastro Geral de

Empregos e Desempregos do Ministério do Trabalho e Emprego
(CAGED) do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE). Confira mais
informações na página 3.

No mês de Maio, só temos a
agradecer aos trabalhadores e
a parabenizar a todas as mães,
especialmente as das famílias
dos nossos papeleiros!

iros. O das discussões será
"Unir para conquistar" com
abordagem, principalmen-

te, na atual situação do Brasil e o reflexo aos trabalhadores.

Importantes dicas sobre
ergonomia, da Ciro Móveis

Passamos mais tempo concentrado no ambiente de trabalho do
que em nosso lar. Por isso, o ideal
seria que tivéssemos exeriências
de conforto e bem-estar, minimizando o peso diário que as tarefas
profissionais implicam naturalmente.

A dica de designer deste mês é
pensada para observar simples passos favoráveis neste sentido. Então,
vamos falar sobre ergonomia". Esse
é o recado da Ciro Móveis. Tem mais
informações na página 4.

Betinho assume suplência
na CNTI na região Sudeste

Página 3
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Palavra do

Justiça Federal autoriza a desaposentação

Presidente
Recuperação será às custas de
muitas perdas ao trabalhador
Será um tempo de muita luta. No que
depender das entidades que representam
os trabalhadores, também não tenho dúvidas de farão de tudo para garantir os direitos já estabelecidos. Esse é compromisso da
nossa categoria. Mas, mais do que nunca,
precisamos da união de todos.
Sobre isso, discursou o presidente o expresidente do Uruguai José Pepe Mujica em
congresso da Central Sindical das Américas
em abril. Ele defendeu que o movimento
sindical não perca de vista a necessidade de
se manter politizado para manter as conquistas dos últimos 50 anos, e ir além delas.
Achei muito pertinente o que ele lembrou, de que os sindicatos devem ser totalmente independentes, mas devem ter visão
política, porque politica é o que proporciona a luta pela justiça social. Uma coisa é ser
independente dos partidos, outra é ser
independente da política.
Os sindicatos continuam a desempenhar papel de advogado natural dos trabalhadores. "Virá um governo que porá a culpa
nos outros. A culpa é sempre dos que estavam antes”, disse o ex-presidente, com
quem eu concordo plenamente.
Vamos em frente!
Abraços
Betinho

SERVIÇOS PRESTADOS

Com a presidente do Brasil afastada,
nos resta aguardar pelo início de uma mobilização que poderá levar o País a um patamar diferente do que temos vivido. Não
havia mais condição de governabilidade
para Dilma, que ainda enfrentará um processo para, só depois, se for condenada pelo
crime de responsabilidade, ter o mandato
cassado.
Por outro lado, também vejo com muita
cautela o governo que se instala, de Michel
Temer, que já monta sua equipe há algum
tempo. Até aqui, o que vimos foi uma luta de
vaidade desenfreada para alcançar o poder.
Não consegui enxergar ninguém, de
fato, preocupado com o País. Vejam quantas
pessoas perderam seus empregos, quantas
indústrias fecharam as portas. Tudo devido
a uma política econômica que não deu o
menor suporte. Sofremos hoje as consequências e, por ora, não vejo perspectivas
de melhora rápida.
O Brasil foi lesado de forma irreversível.
Acredito que levará um bom tempo para
começar a se restabelecer. E a recuperação,
não tenho a menor dúvida, será às custas de
muita perda para o trabalhador, ainda mais.
Acredito nas reformas trabalhistas. Elas
deverão acontecer, mas não as mais almejadas, as que beneficiam diretamente o trabalhador.

Os aposentados que retornaram ao
mercado de trabalho poderão garantir um
benefício mais vantajoso em apenas 45
dias. A Justiça Federal, em São Paulo, garantiu a um segurado do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), de São José dos Campos, o direito de receber uma nova aposentadoria neste novo prazo, pois levou em
conta um mecanismo jurídico chamado
'tutela de evidência'.
Antonio Celso Gonçalves, autor da
ação, era operador de máquinas de uma
cervejaria. Ele reside no município de Jacareí.
Ingressou com a ação em 19 de abril de
2016. A decisão judicial saiu no dia 3 de
maio deste ano.
Gonçalves se aposentou em 1.º de
março de 1997, quando tinha 43 anos de
idade. Contava 30 anos, três meses e 15
dias de tempo de contribuição. O valor da
aposentadoria era de R$ 2.333,35.
O operador continuou trabalhando até
setembro de 2008 totalizando 41 anos de
contribuição. Hoje tem 61 anos de idade.
Atingiu a somatória de 102 pontos entre
tempo de contribuição e idade.
O advogado Murilo Aith, sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados,
responsável pela causa, destaca que os 102
pontos são mais do que o necessário para a
nova regra de aposentadoria que exige 95
pontos. Mas o Fator Previdenciário, neste
caso, será mais vantajoso porque deu
1,0466.
Com a desaposentação ele passará a
receber R$ 4.422,51. Ou seja, um aumento

de quase 100% em seu benefício.
O advogado Murilo Aith explica que a
tutela de evidência está prevista no novo
Código de Processo Civil, que entrou em
vigor em março deste ano. “Trata-se de
mais uma vitória para os aposentados.
Agora, com esta nova norma, o juiz poderá
implantar o novo benefício, mais vantajoso
e de forma mais ágil ao aposentado, em
razão de existir decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável aos aposentados que voltaram ao mercado de trabalho.”
Aith, especialista em Direito Previdenciário, destaca que o STJ já considera a
desaposentação legal e os aposentados
têm direito a troca do benefício, sem qualquer devolução de valores. “Essa decisão
da Justiça de São Paulo que concede a desaposentação em 45 dias confirma que os
tribunais estão seguindo a decisão do STJ e
os aposentados já podem solicitar a troca
da aposentadoria sem precisar devolver
nenhum valor ao INSS.”
O advogado também observa que,
apesar do julgamento do Supremo Tribuna
Federal sobre a troca de aposentadoria que
se arrasta desde 2003 não ter uma decisão
final, muitos aposentados estão conseguindo reajustar seus benefícios na Justiça
Federal. “A orientação é que os aposentados não deixem de buscar seus direitos e
continuem ingressando com as ações de
desaposentação para que aproveitem o
benefício do novo Código de Processo Civil
e a decisão que será expedida pelo Supremo Tribunal Federal.
Fonte: Estadão

O que é desaposentação?
Desaposentar significa o pedido de cancelamento da aposentadoria para
conseguir uma nova, que some todos os anos de trabalho e resulte em um
benefício melhor. “É olhar para trás e fazer de conta que não se aposentou”,
diz Ailton Laurindo, presidente da comissão de seguridade social da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/SP).
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Indústria de Papel e Celulose perde
postos de trabalho no mercado formal
Estimativa é de 178.139 empregos formais nos setores no Brasil atualmente
Dados do Cadastro Geral de
Empregos e Desempregos do Ministério do Trabalho e Emprego
(CAGED) do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) mostram que a
indústria de papel e celulose no Brasil encerrou 415 postos de trabalho
formais apenas em março deste ano.

O salário mensal médio de um
trabalhador formal admitido no
setor foi também 19,4% menor que
o salário mensal médio de um trabalhador formal demitido no
mesmo setor e período. Mostra a
real desvalorização do salário. As
informações mostram a análise do

A partir do estoque de trabalhadores formais da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) 2014 e do saldo de movimentações do
CAGED, estima-se que existam atualmente 178.139 empregos formais
na indústria de papel e celulose no Brasil. O ano com maior número de
trabalhadore formais foi em 2014, com 184.767.

Mercado Formal de Trabalho Brasileiro nas indústrias, fornecendo
subsídios sobre as admissões e
demissões.
No acumulado de janeiro a

março de 2016, a indústria de papel
e celulose no Brasil obteve saldo
negativo, caracterizado pelo fechamento de 110 postos de trabalho
formais. Confira na tabela abaixo.

Estimativa do Sindicato dos Trabalhadores do Papel, Papelão e Artefatos é
de que Limeira e Região tem aproximadamente 4 mil trabalhadores formais. A
tendência na região é a mesma observada no País afora, de redução de postos
de trabalho.
A iminência é de fechamento de aproximadamente 5% dos postos de trabalho nos próximos dois meses, consequência da crise que assola o Brasil e reflete
diretamente nas indústrias e trabalhadores. Betinho conta que são muitas as
propostas de redução de jornada e de salários, mas enquanto representante
direto dos trabalhadores, o sindicato não tem aceitado. A expectativa é de
melhora gradativa do cenário com mudanças na política.

Betinho é suplente de secretário
da região Sudeste na CNTI
Betinho ao lado do presidente da CNTI, José Calixto Ramos

Betinho foi eleito suplente da Secretaria da Região Sudeste da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias (CNTI). Ele conta que a função, com representatividade nacional, primeiro, fortalece o espaço da categoria, que também fica em evidência. Será possível, por exemplo, patrocinar cursos
de capacitação, interagir com representantes importantes de outros setores e defender melhor a categoria representada por Betinho.
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Importantes dicas sobre ergonomia, da Ciro Móveis
PASSAMOS MAIS TEMPO
CONCENTRADO NO AMBIENTE DE
TRABALHO DO QUE EM NOSSO LAR,
POR ISSO O IDEAL SERIA QUE
TIVESSEMOS EXPERIÊNCIAS DE
CONFORTO E BEM ESTAR,
MINIMIZANDO O PESO DIÁRIO QUE
AS TAREFAS PROFISSIONAIS
IMPLICAM NATURALMENTE.
A DICA DE DESIGNER DESTE MÊS É
PENSADA PARA OBSERVAR SIMPLES
PASSOS FAVORÁVEIS NESSE SENTIDO.
POR ISSO VAMOS FALAR SOBRE
ERGONOMIA !!
ERGO = que significa trabalho
NOMOS = que significa regras
“Estudo entre o homem e o seu
trabalho, equipamentos e meio ambiente".

ERGONOMIA =
CIÊNCIA DO CONFORTO.
A ergonomia tem sido fator de
aumento de produtividade das empresas e da qualidade do produto bem
como da qualidade de vida dos trabalhadores, na medida em que a mesma é
aplicada com a finalidade de melhorar
as condições ambientais, visando à
interação com o ser humano.
A ergonomia estrutura-se a partir
dos conhecimentos científicos sobre o
ser humano, isso é, sobre suas características psicofisiológicas, para a partir
deles, conceber equipamentos ou
modifica-los e não o contrário, isso é,
aplicar o conhecimento em máquinas
para depois procurar a pessoa certa.
Uma das Ergonomia, muito pouco
conhecida, a ergonomia de concepção,

que planeja, estrutura todo o projeto a
partir dos dados referentes do ser
humano. Muito mais econômico projetar, conceber, montar um ambiente
com ergonomia do que corrigi-lo depois.
Nota: Antes de projetar, definir,
construir, comprar, montar qualquer
ambiente de trabalho ou lazer, consulte
um especialista. Sai mais em conta.
A ergonomia estuda a situação de
trabalho como:
Atividades, Ambientes Físicos, Iluminação, Ruído, Temperaturas, Postos
de Trabalho, Dimensões, Formas, Concepção, etc...
COMO A ERGONOMIA
PODE NOS AJUDAR?
Sendo ERGONOMIA a ciência que
estuda toda e qualquer atividade física

e mental com menos esforço, percebese, facilmente que aqueles que não a
praticam estão perdendo muito...:
- Correndo riscos de adquirir doenças, principalmente as músculoesqueléticas como as LER/DORT e
dores e lesões da coluna. São elas as
principais doenças que mais se beneficiam da ERGONOMIA.
- Perdendo em lucros, pois o
mundo globalizado de hoje, altamente
competitivo, requer alta produtividade
e eficácia em todas as atividades da
empresa e um time perfeito e vencedor.

Pratique ERGONOMIA
e todos saem ganhando:
O trabalhador,
O Empresário, O Governo.

REGRAS DE MEDIDAS QUE CONTRIBUEM PARA MELHOR POSTURA EVITANDO MAL ESTAR FÍSICO

LEMBRANDO QUE NA CIRO
MOVEIS E PLANEJADOS, VC
ENCONTRA A DICAS COMO
ESTA E MUITO MAIS SEM
CUSTO ADICIONAL.
ARQUITETOS E DESIGNER'S
OFERECEM SOLUÇÕES PARA
SEU AMBIENTE PENSANDO
EM FUNCIONALIDADE COM
MUITO BOM GOSTO!!!
USUFRUA O BENEFÍCIO DE
SER UM ASSOCIADO
SINTRAPEL E VEM PRA CIRO...

