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Sul Fluminense, 23/11/2015. Boletim nº 1272.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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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE DESCONTO ASSISTENCIAL

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, de Material
Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda,
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, no uso de
suas atribuições legais e estatutárias, COMUNICA QUE
CELEBROU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO COM A
EMPRESA VOTORANTIM SIDERURGIA S/A ficando
estabelecido, na clausula 61ª o desconto assistencial a ser
aplicado aos empregados da empresa, representados por esse
sindicato, não associados, o valor correspondente a 1% do
salário base, limitados cada parcela ao valor de R$ 30,00 ao
mês, nos meses de novembro, dezembro e 13º salário do ano
2015 e janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, ficando
assegurado aos empregados o direito de oposição no prazo de
10 (dez) dias úteis a contar da publicação deste edital, tudo
conforme autorizado pelo acordo nos autos da Ação Civil
Pública nº 0149300-19.2009.5.01.0341.
Em conformidade com o termo de conciliação, homologado
nos autos da Ação Civil Publica acima mencionada, OS NÃO
ASSOCIADOS QUE NÃO SE OPUSEREM AO DESCONTO
ASSISTENCIAL, concordando com ele, fica assegurado o
direito aos benefícios relativos aos convênios firmados pelo
sindicato, sem abranger os direitos dos associados efetivos
da entidade.

Volta Redonda, 23 de novembro de 2015.
SILVIO JOSÉ CAMPOS
PRESIDENTE

“Natal dos Metalúrgicos”
distribuirá R$ 75 mil em prêmios
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A sexta edição do “Natal dos Metalúrgicos”
acontecerá no próximo dia 6 de dezembro, domingo,
a partir das 9 horas, no ginásio do Recreio dos
Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, em Volta
Redonda. Ao todo, serão distribuídos R$ 75 mil em
poupanças, além de prêmios surpresas. A premiação
será dividida da seguinte forma: sete poupanças de
R$ 5 mil e uma de R$ 10 mil, além do prêmio
principal de R$ 30 mil. As informações foram
passadas pelo presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense, Silvio Campos.

A retirada das cartelas, que vale só para os
metalúrgicos sindicalizados, começará nesta terça-
feira, dia 24, na sede do sindicato (Rua Gustavo
Lira, 9, Centro de Volta Redonda), e nas subsedes
(Retiro, Barra Mansa e Resende). A distribuição
acontecerá também nas portarias das principais
empresas atendidas pelo sindicato. A retirada da
cartela só será permitida mediante o comprovante
de sindicalizado: o  contracheque do mês de outubro
(trabalhadores da ativa) e o boleto da mensalidade
(aposentados e pensionistas).

“Mesmo com a crise econômica, não podemos deixar
de realizar a festa para os metalúrgicos. A festa já
virou tradição na categoria. Agora os trabalhadores
não precisarão se deslocar até a sede ou subsede
porque teremos ponto de distribuição nas empresas”,
conta Silvio Campos, que finalizou: “Os metalúrgicos
trabalham o ano todo e a festa é para unir a família
e os amigos. Escolhemos um horário mais cedo
porque está com uma temperatura mais amena e
não tem o risco de uma possível chuva atrapalhar”,
diz o presidente do sindicato.


