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Palavra da
Presidente
A IMPORTÂNCIA 

DO VOTO
O primeiro turno das eleições ge-

rais no Brasil ocorrerá em 2 de outu-
bro. Faltam apenas 5 semanas para 
elegermos nossos representantes a 
Deputado Estadual, Federal, Senador, 
Governador do Estado e Presidente da 
República. Pela Cons� tuição o voto é 
obrigatório para os cidadãos entre 18 e 
70 anos e, a par� r desse ano, os jovens 
poderão votar a par� r dos 16 anos, de 
modo faculta� vo. O voto não é apenas 
uma obrigação, pois envolve um pro-
jeto de nação, é uma ferramenta mui-
to importante para corrigirmos o que 
não está funcionando. É fundamental 
analisar o programa de governo e as 
propostas de cada candidato para vo-
tarmos conscientemente. O voto im-
pensado traz sérias consequências ao 
país e a população tem que amargar 
uma escolha infeliz. 

Só refl e� ndo sobre o porquê de 
chegarmos ao atual momento polí� co, 
poderemos vislumbrar novos tempos.

Cada um de nós deve es� mular 
parentes, amigos e vizinhos a irem 
votar; segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral, em 2018, 31 milhões de bra-
sileiros (21% do eleitorado) não foram 
as urnas; os votos brancos e nulos, 
somaram 11 milhões, diminuindo a le-
gi� midade da eleição, já que são des-
considerados.

Devemos analisar 
as proposições e fa-
zermos nossa escolha, 
exercendo a cidadania 
do voto, essa poderosa 
ferramenta para mudar 
e melhorar o país.
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Aposentado, se você trabalhou em 
mais de um emprego ao mesmo tempo, 
você precisa conhecer a REVISÃO de a� -
vidades concomitantes. 

De acordo com a Lei nº 13.846/19 
de junho de 2019, o cálculo para a ob-
tenção do bene� cio de quem exerceu 
duas ou mais a� vidades ao mesmo 
tempo é feito de forma a adicionar os 
valores integrais referentes aos salários 
das a� vidades desenvolvidas (o que, 
antes dessa lei, não acontecia).

Apesar da nova lei determinar como 
o cálculo deve ser feito para as a� vida-
des concomitantes, as pessoas que se 
aposentaram sob a legislação anterior 
não têm o reajuste de seu bene� cio 
realizado de forma automá� ca. 

Por isso, é preciso entrar com um pe-
dido de revisão do valor junto ao INSS, 
pois segundo decisão recente do Supe-
rior Tribunal de Jus� ça os aposentados 
do INSS têm o direito de revisar seus 
bene� cios quando houver o trabalho 
em dois ou mais locais no mesmo perío-
do, de forma concomitante, realizando 
a contribuição em ambos os registros. 

A revisão das a� vidades concomi-
tantes tem como fi nalidade a soma das 
contribuições realizadas no mesmo mês, 

d i fe r e n -
temente 
da fórmu-
la usada 
pelo INSS, 
que prejudicou milhares de aposenta-
dos ao obrigar o recolhimento integral 
de ambos os trabalhos, mas u� lizar de 
forma mínima as suas contribuições se-
cundárias e terciárias. 

Quem tem direito? 
- Quem se aposentou antes de junho 

de 2019; 
- O primeiro recebimento de apo-

sentadoria tem menos de 10 anos (pra-
zo de decadência); 

- Contribuiu em duas ou mais em-
presas no mesmo mês; 

- Não contribuiu sobre o teto em 
uma das a� vidades. 

Em muitos casos, somando as con-
tribuições mensais realizadas em mais 
de uma a� vidade o aumento da renda 
ultrapassa 30% do valor anteriormente 
concedido, razão pela qual é preciso a 
procura de um profi ssional para cal-
cular a viabilidade da revisão e propor 
Ação junto ao Judiciário.

Drª Daniela K. G. Braga 
OAB/SP  232.180

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 16 3995-6868

O SETOR JURÍDICO E PREVIDENCIÁRIO ESTÃO EM NOVAS INSTALAÇÕES 
NO COMPLEXO SINCOMERCIÁRIOS - SALA 5.
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ENTENDENDO A SÍNDROME DO ESGOTAMEN-
TO PROFISSIONAL 

Síndrome do esgotamento profi s-
sional ou síndrome de Burnout é um 
transtorno que se refere à incidência de 
grandes níveis de estresse durante lon-
gos períodos em a� vidades de trabalho. 

Essa síndrome se caracteriza por sin-
tomas � sicos, comportamentais e psí-
quicos. Sintomas � sicos se relacionam 
com cansaço, falta de energia, formiga-
mentos, sudorese e sensação de “trava-
mento” nos músculos. 

Os sintomas comportamentais são 
reunidos em negligência, obsessão com 
uma tarefa específi ca, agressividade, in-
capacidade de relaxar. 

Já os sintomas psíquicos envolvem 
falta de atenção, lapsos de memória, 
baixa autoes� ma, instabilidade emocio-
nal, len� dão no raciocínio e levando a 
um estado de desânimo com o trabalho 
fazendo seu rendimento cair. Portanto, 
quando o indivíduo está com síndrome 
de Burnout ele se torna um profi ssional 
de di� cil acesso aos colegas de trabalho, 

passa a usar mecanismos de defesa para 
possíveis erros, se isola do trabalho, não 
consegue ver o outro como uma pessoa 
e perde o interesse pela a� vidade que 
está exercendo. Por fi m, a respeito do 
transtorno, é importante adequar o am-
biente de trabalho aos colaboradores 
e a suas a� vidades, quanto mais o co-
laborador se sen� r acolhido e tratado a 
par� r de suas individualidades menores 
serão os impactos do Burnout. 

O acompanhamento com profi ssio-
nais da saúde é também uma ferramen-
ta importante para redução dos efeitos 
nega� vos.

Psicólogo | Psicanalista - CRF 06174909
LEONARDO MARÇAL

(16) 98228 0222

Esse profi ssional é mais um conveniado do Sincomerciários. 
Consulte a relação completa de parceiros acessendo o QR Code. 

Aproveite a variedade de benefí cios e serviços! 
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