
Alguns pingos nos “is” 
para o bem da verdade

A direção 
do Metasita, 
em especial 
a Diretoria 
Executiva, 
vem sofrendo 
inúmeros ataques 
através de redes 
sociais, feitos 
pelo Sr. Paulo 
Alexandre (Paulo 
Japa).

Não vamos adentrar 
nas questões de 
busca de projeção 
pessoal visando uma 
candidatura político-
partidária para explicar 
o que está ocorrendo. 
Vamos nos ater a 

algumas questões 
internas da entidade. 
No final, você verá 
quem está com a 
razão.

Após a expulsão 
do Sr. Antônio Marcos 
da presidência da 
Entidade, foram 
cortadas várias regalias 
que o Sr. Paulo Japa 
estava tendo. 

Segundo registros 
o Sr. Paulo Japa tem 
uma dívida com o 
Metasita, contraída de 
forma indevida e sem 
autorização.

Comunicamos-lhes 
a dívida e fizemos a 
cobrança para que o 
mesmo apresentasse a 

forma como iria quitar 
o que deve, porém, ele 
se recusou dizendo 
que tudo era doação, 
como se o Metasita 
pudesse doar esses 
valores a alguém. 

ALÉM DE NÃO PAGAR 
O QUE DEVE... 

O Sr. Paulo Japa, 
além de se recusar 
a pagar o que deve 
para a Entidade, 
ainda reivindicou 
que o Metasita lhe 
pagasse uma ajuda 
de custo mensal de 
1,75 salários mínimo, 
que corresponde a 
uma remuneração de 

R$1.800,00, mais plano 
de saúde para si e sua 
família. Lógico que foi 
recusado pela direção 
por não ter amparo 
estatutário.

Após a cobrança e 
a negação das regalias 
que ele pretendia 
manter, ele iniciou uma 
série de ataques à 
Entidade visando criar 
uma cortina de fumaça 
e se passar como 
vítima. Quando na 
verdade... 

MAS AINDA TEM 
MAIS. SÓ QUE 
EM UM OUTRO 
BOLETIM...

O que vale 
é estar na 
mídia
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INSS muda contagem de tempo para aposentadoria. 
Saiba se isso é bom ou ruim

Serão contados como tempo os meses de trabalho, independentemente de 
quantos dias, desde que a contribuição seja igual ou maior 8% do salário 

mínimo. Se não atingir o valor, trabalhador terá de pagar do bolso

Desde a última 
quarta-feira (1°) 
estão valendo 

as novas regras para 
contagem do tempo 
de contribuição para a 
aposentadoria, mas o 
decreto do governo de Jair 
Bolsonaro (ex-PSL), que a 
princípio parecia ser uma 
boa notícia para toda a 
classe trabalhadora, tem 
um item que prejudica o 
trabalhador que ganha um 
salário mínimo, hoje de R$ 
1.045,00. 

Mais uma vez este gover-
no ignora os mais pobres, 
na avaliação do ex-minis-
tro da Previdência Ricardo 
Berzoini.

O Decreto nº 10.410 
alterou a forma utilizada 
pelo Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) para 
contabilizar as contribui-
ções.  Antes, eram con-
tados os dias exatos de 
trabalho. A partir de agora, 
será considerado o mês 
inteiro como tempo de 
contribuição, independen-
temente de quantos dias a 
pessoa trabalhou.

Por exemplo, se a pes-
soa trabalhou do dia 15 
de maio até o dia 15 de 
junho, serão computados 
dois meses de contribui-
ção, ainda que ele tenha 

trabalhado 15 dias em 
cada mês.

Porém, o decreto estabe-
lece que, para que os 15 
dias sejam contados como 
um mês, a contribuição 
mínima, de 8% para o 
INSS, tem que ser sobre 
um salário mínimo, ou 
seja, R$ 83,60. No caso 
do exemplo acima, para 
ter considerados dois 
meses de contribuição, o 
valor pago ao INSS tem 
de ser R$ 167,20.

É nessa hora que o traba-
lhador que ganha salário 
mínimo terá problemas. 
A empresa recolherá a 
contribuição sobre os dias 
trabalhados. O recolhi-
mento proporcional será 
de R$ 41,80 referentes 
aos 15 dias do mês de 
maio e o mesmo valor 
referente aos quinze dias 
do mês de junho. Para 
completar a contribuição 
mínima exigida pelo INSS, 
o trabalhador terá de pa-
gar o restante do próprio 
bolso, por meio de uma 
guia de recolhimento, se 
quiser ter o mês computa-
do. Se quiser ter os dois 
meses de contribuição 
computados pelo INSS, o 
trabalhador terá de pagar 
a diferença entre o total 
R$ 167,20. Se o patrão 
pagou R$ 41,80 referente 

a maio, o trabalhador terá 
de completar pagando 
mais R$ 41,80 para contar 
um mês a mais na apo-
sentadoria. E terá de fazer 
o mesmo em relação a 
junho. Ou seja, ele terá de 
tirar do próprio bolso R$ 
83,60 para ter computador 
dois meses a mais na 
aposentadoria e não 15 
dias de cada mês como 
antes do decreto.

 AVALIAÇÃO

“Partindo desse governo 
[Bolsonaro] é para ficar 
com pé atrás”, diz o ex-
ministro da Previdência, 
Ricardo Berzoini, que 
vê com desconfiança as 
alterações, entre elas ele 
cita dois pontos confusos 
do texto do decreto.

O primeiro ponto é o que 
não deixa claro se o traba-
lhador perde o mês caso 
não tenha dinheiro para 

contribuir sobre o valor 
do salário mínimo e pagar 
as diferenças explicadas 
acima.

O segundo ponto, que 
vai no mesmo sentido do 
anterior, é em relação ao 
Artigo 19-E, que diz: “A 
partir de 13 de novembro 
de 2019, para fins de 
aquisição e manutenção 
da qualidade de segurado, 
de carência, de tempo de 
contribuição e de cálculo 
do salário de benefício 
exigidos para o reconheci-
mento do direito aos bene-
fícios do RGPS e para fins 
de contagem recíproca, 
somente serão considera-
das as competências cujo 
salário de contribuição 
seja igual ou superior ao 
limite mínimo mensal do 
salário de contribuição”, 
ou seja, R$ 83,60.

Leia a íntegra da ma-
téria em: cut.org.br


