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SONHO DE PATRÃO,
PESADELO DE TRABALHADOR!

REFORMA
TRABALHISTA

O QUE ELES NÃO CONTAM...

A verdade revela as perdas da Classe Trabalhadora articulada pelos poderosos.

nPÁGINA
CENTRAL

Dinheiro extra do 
Fundo, depois das 

contas inativas.

nPÁGINA
CENTRAL

nPÁGINA 4

nPÁGINA 4

Saiba o que é a 
“onicomicose”, a 
micose de unha!

A indenização em 
doença ocupacional,
mesmo com cura!

Mesmo no exterior,
trabalhador pode recolher 

para Previdência Social.nPÁGINA
CENTRAL



A VIDA E O DANO MORAL DO 
TRABALHADOR VÃO PRAS CUCUIAS!
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FIQUEDE OLHO! PERGUNTA: 
Meu filho está no 

exterior. Posso fazer o 
recolhimento para Pre-
vidência Social?

RESPOSTA: 
Não, se o país em 

que ele estiver residin-
do tiver acordo com o 
Brasil e estiver contri-
buindo. O tempo de 
serviço de lá será utili-
zado aqui no Brasil para 
fins previdenciários. Se 
não tiver acordo ou não 
estiver contribuindo, 
poderá recolher como 
contribuinte facultativo.

Poderá, contribuir na 
condição de facultativo, 
caso resida em país 
não coberto por acordo 
internacional ou residin-
do em país com acordo 
internacional, mas que 
não esteja contribuindo 
para o regime daquele 
país.

O QUE NÃO NOS CONTARAM SOBRE
A REFORMA TRABALHISTA!
A JUSTIÇA DO TRABALHO
PERDE SUA FORÇA!

TRABALHADOR PERDE
A FORÇA DOS SINDICATOS!

TRABALHADOR FICA À DISPOSIÇÃO
DA EMPRESA, MAS SÓ GANHA
A HORA TRABALHADA!

REFORMA VAI PROVOCAR O
TRABALHO DE 12 HORAS SEGUIDAS!

TERCEIRIZADO VIRA TRABALHADOR
DE SEGUNDA CATEGORIA!

TRABALHADOR VAI PAGAR
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS!

“AUTÔNOMO” É FACHADA
DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO!

FIM DOS FERIADOS
EM DOBRO!

REFORMA CRIA MULTA PARA 
QUEM FALTAR SERVIÇO!

O Ministério Público do Trabalho (MPT) do Distrito Federal 
e de Tocantins promove campanha sobre os prejuízos da 
Reforma Trabalhista. O Sintimesc, traz, aqui, os principais 
pontos da “Deforma Trabalhista” proposta pelo Governo e 
apoiada pela sua base de apoio. Movimento Sindical e Classe 
Trabalhadora se manifesta contra esse retrocesso de, pelo 
menos, 50 anos.
A reforma propõe, na prática a extinção da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), e demais direitos históricos 
conquistados pelos trabalhadores. Sua aprovação é a 
porta aberta para golpes ainda maiores contra a população, 
como as mudanças na Previdência Social, tornando quase 
impossível que alguém se aposente.
Confira as arapucas propostas na “Reforma Trabalhista”:

Trabalhador que 
desenvolve doença 
ocupacional tem di-
reito a indenização, 
mesmo se houver 
cura e ele não ficar 
incapacitado. Com 
esse entendimento, 
o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) 
negou o pedido de 
um frigorífico para 
excluir o pagamen-
to de indenização 
por danos morais 
a um desossador 
que teve doença 
ocupacional. O 
trabalhador desen-
volveu síndrome do 
impacto, que é cau-
sada por atividade 
repetitiva e atinge o 
ombro.

Por maioria, o TST 
entendeu que o fato 
de a doença não ter 
incapacitado o em-
pregado para o tra-
balho não exclui o 
dever do emprega-
dor de compensá-lo 
pelo dano sofrido.

DOENÇA
OCUPACIONAL
Indenização,
mesmo com 
cura!
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A partir de agosto, os 
trabalhadores vão re-
ceber um dinheiro extra 
nas contas do FGTS.

Os valores serão cre-
ditados, mesmo para os 
que já sacaram os recur-
sos das contas inativas. 
Esse extra se deve à 
medida que aumentou a 
remuneração do fundo.

Antes a remuneração 
do FGTS era de 3% ao 
ano. Agora, esse valor 
subiu para 5,5%. Com 
isso, pela primeira vez 
em anos, esses rendi-
mentos apresentarão 
ganho real, ou seja, vão 
superar a inflação.

Esse valor extra, no 
entanto, não poderá 

ser sacado da mesma 
maneira que os valores 
das contas inativas. 
Eles serão acrescenta-
dos ao saldo do fundo 
e ficarão disponíveis 
para movimentação 
pelas regras previstas 
em lei.

Caso o trabalhador 
tenha sacado todo o 

dinheiro de uma conta 
inativa, mas ela esta-
va com saldo positivo 
em 31 de dezembro de 
2016, a conta continua a 
existir e vai receber esse 
valor extra. O pagamen-
to será feito em agosto.

DINHEIRO EXTRA DO FUNDO DE GARANTIA - FGTS

Vão receber, mesmo os que 
já sacaram contas inativas!

Onicomicose ou tinea 
unguium, conhecida 
popularmente como mi-
cose de unha, é o nome 
dado à infecção da unha 
causada por fungos. 

A micose é uma in-
fecção comum que 
acomete em cerca de 
10% da população 
adulta e 20% dos ido-
sos. Seus sintomas 
costumam ser mais 

de origem estética do 
que clínica, sendo o 
escurecimento e o es-
pessamento da unha 
os sinais mais comuns.

Os fungos que provo-
cam a micose de unha 
são habitualmente adqui-
ridos no ambiente, princi-
palmente em áreas úmi-
das e quentes, que são 
os meios propícios para 
o crescimento de fungos.

A onicomicose nas 
unhas dos pés é muito 
mais comum do que nas 
unhas das mãos. A mi-
cose de unha pode ser 
transmitida de uma pes-
soa para outra, mas essa 
forma de contágio é pou-
co comum. Compartilhar 
lixas ou cortadores de 
unha pode ser uma forma 
de transmissão, mas em 
geral é preciso contato 
íntimo e frequente.

A micose de unha é 
uma infecção difícil de 
tratar porque as unhas 

crescem lentamente e 
recebem pouco supri-
mento de sangue. Na 
última década, porém, 
os tratamentos para 
pacientes com onico-
micose melhoraram 
substancialmente, prin-
cipalmente por causa 
da introdução de medi-
camentos antifúngicos 
orais mais eficazes.

Procure, sempre, um 
dermatologista para 
tratar desta infecção.

(Texto extraído do portal http://
www.mdsaude.com)

Cuidado com a onicomicose”, 
a micose de unha!


