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Centrais pedem
mudanças na

reforma da
Previdência

Nós, sindicalistas, entre outras
entidades e especialistas, avalia-
mos que a reforma da Previdência
segue a lógica de outras mu-
danças econômicas conduzidas
pelo governo, que é a concentra-
ção de renda dos mais ricos, reti-
rando recursos das classes média
e baixa e, ainda, trazem mais
previlégios ao  setor financeiro.
Lamentamos que cerca de 75% a
ser economizado sairá do Regime
Geral de Previdência, em que a
grande maioria dos benefícios mal
ultrapassa dois salários mínimos.
As centrais sindicais enviaram uma
carta em que pedem mudanças no
texto da proposta. Entre elas, a
redução da idade mínima; a ga-
rantia de que o cálculo do valor do
benefício tenha por base 70% da
média das 80% maiores contri-
buições, mais 1 ponto percentual
para cada ano de contribuição; a
melhoria das regras de transição;
entre outras.
Continuamos firmes na luta para
que, caso aprovada, fique garan-
tida, pelo menos, esssas mudan-
ças! Forte abraço.
Silvio Campos - presidente

Justiça reafirma o
valor inicial de R$ 836
milhões para cálculo
do processo da PLR

Diante da dúvida de vários me-
talúrgicos, que já foram bene-
ficiados nos processos da PLR
dos anos de 1997, 1998 e 1999, a
direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos esclarece que não há
diferença de valores a ser paga
a esses trabalhadores.
Trata-se do resultado de uma
ação, julgada em segunda ins-
tância pelo Tribunal Regional do
Trabalho do Rio de Janeiro
(TRT-RJ), que confirmou o valor
R$ 836 milhões, pagos aos
acionistas na época, como base
de cálculo ao que deverá ser pago
aos beneficiados no processo

nº 0179800-70.2006.5.01.0342
(publicado dia 13/8/2019).
A empresa havia sustentando
na Justiça que o valor correto do
lucro distribuído aos acionistas
naquela época foi de R$ 230
milhões, ao invés de R$ 836
milhões. Isso reduziria bastante
ao que poderá ser pago aos
beneficiados pelo referido
processo.
O que é importante ficar claro
para os trabalhadores é que
essa decisão poderá vir a in-
fluenciar positivamente nos
outros processos que ainda tra-
mitam na Justiça.



42086 - NELSON DE SOUZA ARAÚJO
42093 - MARCOS MARTINS DE SOUZA
42096 - LUIS CESAR SERAFIM DA SILVA
42110 - ADENIR RODRIGUES DE SOUSA
42113 - GERVÁSIO DE AVELAR GONZAGA
42114 - ABEL CITELI DA SILVA
42117 - LUIS ANTONIO ANASTACIO DE CAMPOS
42121 - EDSON CANDIDO SEVERINO
42123 - CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA INGUINA

Sindicato dos
Metalúrgicos convoca

para atualização de
documentos

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos convoca os traba-
lhadores, abaixo relacionados, para comparecer a sua sede para
atualização dos seguintes documentos: RG, CPF, CTPS, PIS e um
contra-cheque da época. O departamento jurídico funciona de
8h às 12h e das 13h30 às 17h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR. O Sindicato dos Metalúr-

gicos do Sul Fluminense
solicita o comparecimen-
to de SILVANA MARIA
ESTAPOSTE, MATRÍCU-
LA CS 49360,  no Depar-
tamento Jurídico, de 2° a
5° feira, no horário das
8h30 às 11h30 e das
13h30 às 17h, em CARÁ-
TER DE URGÊNCIA.

SINDICATO
CONVOCA
URGENTE

AROLDE DE OLIVEIRA
Tels: (61) 3303-6640 / 6646

E-mail: sen.aroldedeoliveira@senado.leg.br

FLÁVIO BOLSONARO
Tels: (61) 3303-1717 / 1718

E-mail: sen.flaviobolsonaro@senado.leg.br

ROMÁRIO
Tels: (61) 3303-6519 / 6517

E-mail: romario@senador.leg.br

É AGORA OU NUNCA MAIS!
Sindicato convoca o povo trabalhador a telefonar ou enviar e-mail

aos senadores eleitos pelo Rio para pressionar o voto contra à reforma
da Previdência. Eles têm a obrigação de votar contra essa proposta.

É MENTIRA QUE ESSA REFORMA VAI GERAR EMPREGOS!

VAMOS PRESSIONAR OS SENADORES A VOTAR CONTRA À REFORMA DA PREVIDÊNCIA


