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Sindicato acompanha
investigação sobre

denúncia de violência
contra à mulher na CSN

Entenda as regras
de transição da

nova Previdência
A promulgação, nos próximos dias,
da emenda à Constituição que
reformou a Previdência exigirá
atenção do trabalhador, princi-
palmente do que estiver próximo de
se aposentar.
A proposta aprovada prevê quatro
regras de transição para iniciativa
privada, que abrandam a idade
mínima e o tempo de contribuição.
Quem cumpriu os requisitos para se
aposentar pelas regras atuais, mas
ainda não se aposentou, não precisa
se preocupar, não serão afetados
pela reforma da Previdência.
Sistema de pontuação - Numa exten-
são da regra 86/96, a soma do tempo
de contribuição e da idade passa a
ser a regra de acesso. Homens com
pelo menos 35 anos de contribuição
e mulheres com pelo menos 30 anos
de contribuição poderão se apo-
sentar respectivamente a partir dos
61 anos (homens) e 56 anos (mu-
lheres) em 2019, por terem con-
quistado 86 pontos (mulheres) e 96
pontos (homens).
Redução da idade mínima - Favorece
quem contribuiu por muitos anos,
mas ainda não alcançou a idade
mínima. Homens com pelo menos 35
anos de contribuição e mulheres com
pelo menos 30 anos de contribuição
poderão aposentar-se aos e 61 anos
(homens) e 56 anos (mulheres).
Pedágio de 50% - Quem está a dois
anos de cumprir o tempo de contri-
buição mínimo para aposentadoria
pelas regras atuais - 30 anos
(mulher) e 35 (homem) - poderá
optar pela aposentadoria sem idade
mínima se cumprir pedágio de 50%
sobre o tempo restante. O valor do
benefício será calculado por meio da
aplicação do fator previdenciário,
que deixará de ser aplicado para os
demais beneficiários.

A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos está acompanhando a
denúncia sobre caso de possível estu-
pro, ocorrido na última sexta-feira,
envolvendo um metalúrgico e uma
jovem aprendiz, dentro das insta-
lações da Usina Presidente Vargas.
Segundo informações, logo após o
ocorrido, a denunciante procurou a
Delegacia relatando que havia
acabado de sofrer uma violência
sexual em um galpão da CSN. E a
autoridade policial de plantão
determinou o início da investi-
gação. Logo após a constatação
pela autoridade policial, o tra-
balhador foi preso e as investi-
gações policiais estão em curso.
O sindicato lamenta profun-
damente o ocorrido e aguarda a
conclusão das investigações e se
solidariza com a trabalhadora e
seus familiares.
Cabe esclarecer que a violência
contra a mulher deve ser comba-
tida por toda a sociedade e não

pode ser tolerada em hipótese
alguma! O sindicato acompanha o
caso e cobrará da empresa ações
para inibir qualquer prática violenta
contra as mulheres em seu
ambiente de trabalho.
“Ninguém merece passar por uma
situação tão devastadora da sua
honra e da dignidade humana.
Nós estamos indignados com a
denúncia, percebe-se que é de
fundamental importância me-
lhorar as ações de combate às
práticas como essa de ntro da
empresa. Isso não pode acontecer
mais, ainda mais sabendo que,
cada vez mais, as mulheres estão
ocupando espaços na produção.
Estamos cobrando da CSN me-
didas que possa coibir que casos
como esse repitam. A empresa
precisa melhorar suas campa-
nhas de conscientização entre os
seus trabalhadores para prevenir
esse tipo de caso lastimável”,
lamenta o presidente Silvio
Campos.

ATO DE REPÚDIO



Sindicato
convoca para

atualizar
documentos

O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores a
comparecer a sua sede (R.
Gustavo Lira, 9, Centro - VR),
com a cópia do  RG, CPF, PIS e
Carteira de Trabalho (foto e
verso da foto) e contra cheque
da época, no horário de 2ª a 5ª
feira, das 8h às 12h e de 13h30
às 17h30.
50520 - ANDERSON LUIS GUIMARAES
50521 - MAGNO AURELIO FERREIRA
50705 - WILSON DUARTE
50706 - RENATO ANTONIO MACHADO
50709 - MARCO AURELIO C. DE ANDRADE
50713 - JOSE LUCIANO NASCIMENTO
49761 - MARCELO DA SILVA MEDEIROS
50715 - IVANILDO MARTINS GONÇALVES
50719 - CLAUDIO DO NASCIMENTO
50712 - LUIS CLAUDIO T. DA COSTA


