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DESEMPREGO
TRABALHADORES

E eles
dizem
que a
recessão
acabou!

1º DE MAIO
No seu Dia,
trabalhador
sem nada
pra comemorar!

AUXÍLIO
DOENÇA
INSS convoca 
8,2 mil para 
perícia

DE OLHO
EM BRASÍLIA
Congresso pode
aprovar 180 dias de
Licença Maternidade!
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CAMPANHA
SALARIAL/2018

EM SANTA CATARINA, REVISÃO DO BENEFÍCIO

INSS convoca 8,2 mil 
pessoas para perícia

Mais de 8,2 mil be-
neficiários do auxílio-
-doença, ou que foram 
aposentados por invali-
dez, em Santa Catarina 
foram convocados pelo 
INSS para agendar uma 
perícia de reavaliação. 

A medida faz parte do 
Programa de Revisão de 

Benefícios por Incapaci-
dade e é destinada para 
pessoas que estão há 
mais de dois anos sem 
passar por uma perícia 
médica e para os apo-
sentados por invalidez 
com menos de 60 anos.

Desde 2016, quando 
começou o pente-fino do 

INSS, 22,6 mil catarinen-
ses tiveram de voltar ao 
trabalho com o cance-
lamento dos benefícios 
que, segundo o Ministério 
do Desenvolvimento So-
cial, gerou uma economia 
de R$ 600 milhões nas 
revisões de auxílio-doen-
ça no Estado.

O uso do FGTS para 
a compra de próteses e 
órteses deve respeitar 
o valor limite movimen-
tado por operação e o 
intervalo mínimo de dois 
anos entre movimenta-
ções realizadas em de-
corrência da aquisição.

Para comprovar a defici-
ência, o trabalhador deve 

apresentar um laudo mé-
dico atestando essa condi-
ção, a espécie e o grau ou 
o nível da deficiência, além 
de prescrição médica que 
indique a necessidade de 
órtese ou prótese.

Os documentos devem 
ser emitidos por médico 
devidamente identificado 
por registro profissional.

FUNDO PODE AJUDAR
Autorização para compra de órtese e prótese! Por 

intransigência 
dos patrões, até 
agora não possível 
acertarmos 
o reajuste da 
Categoria, ano de 
2018.

A data base para 
reajuste salarial é 
o mês de janeiro.

Fiquem de olho.

Intransigência
patronal deixa 
trabalhador
sem reajuste
até agora!

PERGUNTA: 
O que é a nova rescisão 

de contrato por acordo?
RESPOSTA:
Quando patrão e em-

pregado chegam a um 
acordo amigável para a 
saída sem justa causa, 
será pago metade do 

aviso prévio e metade 
da multa sobre o Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

Nesse caso, o traba-
lhador só poderá sacar 
80% do FGTS e não 
terá acesso ao seguro-
-desemprego.
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AS ORIGENS
1º de Maio, 
Dia do 
Trabalhador!

O índice de desem-
prego no Brasil atingiu 
12,6% no trimestre en-
cerrado em fevereiro 
de 2018. Isso significa 
que 13,1 milhões de 
pessoas estão desem-
pregadas no país.

Os dados foram divul-
gados em março/2018 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), por meio da 
pesquisa Pnad Contínua. 

A taxa de desemprego 
ficou maior do que a 
registrada no trimestre 
móvel encerrado em 
janeiro, de 12,2%, na 
segunda alta consecuti-
va após nove trimestres 
de queda.  

O número de deso-
cupados aumentou em 
432 mil pessoas em 
relação ao trimestre 
encerrado em janeiro, 
quando 12,7 milhões de 
pessoas estavam sem 
emprego.

Já ante igual trimestre 
de 2017, quando havia 
13,5 milhões de deso-
cupados, houve queda 

de 3,1% (menos 426 mil 
pessoas). 

O índice de desem-
prego calculado pelo 
IBGE é uma média mó-
vel trimestral, divulgada 
mensalmente.

Isso significa que o re-
sultado de fevereiro se 
refere ao período entre 
dezembro de 2017 e 
fevereiro de 2018.

A História começa 
em 1886 na cidade de 
Chicago/EUA.

Milhares de 
trabalhadores foram 
às ruas reivindicar a 
redução da jornada 
de trabalho, o que  
provocou a morte de 
alguns manifestantes, 
gerando muita revolta.

Em 1889, para 
homenagear  os 
mortos, a Internacional 
Socialista, criou o 
Dia Internacional dos 
Trabalhadores.

No Brasil, a data é 
comemorada desde 
1895. Mas, foi em 
1924 que se tornou 
oficial, no governo de  
Arthur Bernardes.

Nas décadas de 30 
e 40, Getúlio Vargas 
passou a utilizar a 
data para divulgar  
leis e benefícios 
trabalhistas, como 
o Salário Mínimo.

A data, hoje, 
tem um caráter 
de protesto, já 
que há muitos 
anos a Classe 
Trabalhadora não 
tem nada para 
comemorar.

Mais do que 
nunca, os 
destinos do 
trabalhador está 
em suas mãos.

13 MILHÕES DE TRABALHADORES

Desemprego 
chega a 12,6%!
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LICENÇA-MATERNIDADE

Congresso vai dizer
se passa para 180 dias!

E essa queimação
no estômago?!…

A licença-maternida-
de para celetistas deve 
passar de 120 para 180 
dias. Esta foi a pro-
posta aprovada  pela 
Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS). Por tra-
mitar em regime termi-
nativo, o projeto (PLS 
72/2017) segue agora 
para análise da Câma-
ra dos Deputados.

O relator Paulo Paim 

(PT-RS) ressaltou que 
o período de seis me-
ses dedicado à ama-
mentação exclusiva 
é indicado pela Orga-
nização Mundial de 
Saúde (OMS) e pelo 
Ministério da Saúde.

De acordo com a So-

ciedade Brasileira de 
Pediatria, os bebês 
que ficam seis meses 
ao lado da mãe têm 
reduzidas chances de 
contrair pneumonia, 
desenvolver anemia e 
sofrer com crises de 
diarréia.

A chamada quei-
mação no estôma-
go é uma condição 
freqüente entre as 
pessoas. É uma sen-
sação de ardência na 
região estomacal.

No Brasil, cerca de 
12% da população 
apresentem sintomas 
de até duas vezes por 
semana. Mundialmen-
te, estima-se que 15% 
apresentem queima-

ção semanalmente.
A causa principal da 

queimação no estôma-
go é o aumento da pro-
dução de ácido gástrico 
e refluxo para o tubo 
esofágico.

O tratamento pode ser 
feito com o uso de antiáci-
dos, mas também podem 
ser tratada com plantas 
medicinais como alcaçuz, 
menta, cálamo e erva-
-cidreira, que ajudam a 

combater os sintomas 
e aliviar a queimação.

Cuidado com o uso 
frequente dos antiáci-
dos. Eles podem irri-
tar a mucosa gástrica 
e provocar úlceras.

Para evitar as quei-
mações mude os 
hábitos alimentares, 
pratique de esportes, 
reduza o sedentaris-
mo e o consumo de 
álcool e cigarros.

O Brasil gasta somas 
altíssimas por ano para 
atender crianças com 
doenças que poderiam 
ser evitadas, caso a 
amamentação regular 
tivesse acontecido du-
rante estes primeiros 
meses de vida.


