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Sul Fluminense, 16/11/2015. Boletim nº 1269.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

No início do mês, foi apresentado o relatório
da CPI que investigou a violência contra a
mulher, na Assembleia Legislativa
do Estado do Rio (Alerj), e que apontou
um aumento de 18% no número de
mulheres assassinadas no Estado.

No total, foram 420 vítimas de homicídios
dolosos (com intenção de matar). As
tentativas de homicídio chegaram a 781
casos. Cerca de 56 mil mulheres foram
vítimas de algum tipo de violência no Rio.
O número mostra uma tendência nacional
de crescimento de agressões contra as
mulheres. Outra estatística que chama a
atenção é o número de casos de estupro: a
média em 2014 foi de 15 ocorrências por
dia registradas nas delegacias. Das 5.676
vítimas que fizeram o registro, 4.725 eram
mulheres, 83,2% do total.

Segundo a presidente da Comissão de
Direitos Humanos e coordenadora da
Secretaria da Mulher do Sindicato dos
Metalúrgicos, Maria Conceição Santos: “Este
relatório faz um alerta sobre a rede de
proteção às mulheres no Estado, que muito
nos preocupa. Embora o Rio tenha a maior
rede entre os Estados, o atendimento é
concentrado na capital e na Região
Metropolitana, excluindo as mulheres que
moram em cidades do interior”.

O balanço de 2014 dos registros feitos pela
Central de Atendimento à Mulher (Ligue
180) da Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República mostra

18% de aumento no
número de mulheres

assassinadas
CPI alerta para aumento de violência

contra a mulher no estado do Rio
que 43% das mulheres vítimas violência
sofrem agressões diárias e 35%, semanais.
Das 52,9 mil denúncias de violência, 27,3
mil corresponderam a denúncias a violência
física; 16,8 mil de violência psicológica; 5,1
mil de violência moral; 1,5 mil de violência
sexual; 1,02 mil de violência patrimonial;
931 de cárcere privado e 140 envolvendo
tráfico de drogas.

De acordo com a CPI, que teve como presidente
a deputada do PSD delegada Martha Rocha,
64,2% das mulheres vítimas de estupro no
Rio tinham até 17 anos, sendo o maior
percentual entre 12 e 17 anos (33,3%);
31,3% dos casos ocorreram no âmbito de
violência doméstica e familiar. Esse universo
representa 1.478 mulheres vítimas em
contextos passíveis de aplicação da Lei Maria
da Penha. E dos 98.869 casos de violência
física no Rio, as mulheres aparecem com
57,8% do total das vítimas. Quanto à
violência psicológica, as ameaças
contabilizaram 87.399 registros, sendo que
as mulheres representam 65,5% das vítimas.

Entre as sugestões propostas pela CPI está
a de interiorizar os Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher e
também a melhor divulgação dos contatos
e serviços prestados pelos Centros
Especializados de Atendimento à Mulher, a
implantação de parceria com as Guardas
Municipais e outros projetos que tenham
como foco a prevenção e a redução das
ocorrências de violência contra a mulher.

Com a sanção da presidência da
república da Lei 13.183/2015, a
trabalhadora cuja soma da idade e
tempo de contribuição atingir 85
pontos não mais terá a incidência do
famigerado Fator Previdenciário, regra
matemática que reduz em mais de 45%
a sua aposentadoria. Com isso, a
mulher receberá o benefício integral.

Para os homens, a soma da idade com o
tempo de contribuição deve atingir 95,
quando também não mais incidirá o
redutor da aposentadoria e o esse
trabalhador receberá seu benefício integral.
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A fórmula 85/95 é progressiva. Ou
seja, há aumento de acordo com a
expectativa de sobrevida dos brasileiros.
Assim sendo, até 30 de dezembro
2018, para se aposentar por tempo
de contribuição, sem incidência do
fator previdenciário, o segurado terá de
somar 85 pontos, se mulher, e 95
pontos, se homem.

A partir de 31 de dezembro de 2018,
para afastar a redução da
aposentadoria, a soma da idade e do
tempo de contribuição terá de ser 86,
se mulher, e 96, se homem. A lei limita
esse escalonamento a 2026, quando
a soma para as mulheres deverá ser
de 90 pontos e para os homens, 100,
conforme a tabela a seguir.

Segundo o Ministério do Trabalho e
Previdência Social, a legislação
resguarda o direito adquirido do
cidadão. Ou seja, o que vale é a data
do cumprimento dos requisitos da
fórmula 85/95. Por exemplo, se o
segurado cumpriu os requisitos um dia
antes da mudança na progressão dos
pontos, mas só entrou com o pedido
de aposentadoria uma semana depois,
o que vale é a pontuação antiga. 

Já vale a fórmula
85/95 para

aposentadoria
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