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Em votação realiza-
da ontem (21), por es-
crutínio secreto, os tra-
balhadores e trabalha-
doras da Rimet aprova-
ram a proposta para o
acordo coletivo.

Os trabalhadores
acompanharam todo o
pleito.

O resultado obtido
neste acordo foi con-
quistado com a união e
a capacidade de mobi-
lização dos companhei-
ros e companheiras da
Rimet. O sindicato con-
tinuará atento às ques-
tões que ainda precisam
ser resolvidas e informa-

remos em nosso bole-
tim logo que tenhamos
notícias positivas quanto
a resolução de irregu-
laridades. Sendo assim,
esperamos que os re-
presentantes da empre-
sa tenham bom senso e
busquem soluções para
os problemas que os

PROPOSTA APROVADA

NA RIMET

Agradecemos a todos os companheiros e companheiras da Rimet que nos ajudaram
nesta empreitada. A vitória é de todos, parabéns!

Resultado da votação:

SIM - 290 votos

GREVE - 69 votos

Nulo - 1 voto

Aposentadoria por
Tempo de Contribuição

Nesta opção, o trabalhador pode se aposentar de forma integral ou proporcional. Para ter direito à
aposentadoria integral, o homem deve comprovar, pelo menos, 35 anos de contribuição e a mulher, 30
anos. Já no caso da aposentadoria proporcional, a que somente tem direito o trabalhador que já era
filiado à Previdência Social até 16/12/1998, o segurado tem que combinar dois requisitos: o tempo de
contribuição e a idade mínima. Os homens podem dar entrada no pedido de aposentadoria proporcio-
nal aos 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. As mulheres, por sua vez, têm direito à aposenta-
doria proporcional aos 48 anos de idade e 25 de contribuição.
Lembre-se: A aposentadoria por tempo de contribuição também é irreversível e irrenunciável, ou seja,

depois de receber o primeiro pagamento, ou de sacar o FGTS ou o PIS, o segurado não poderá desistir
do benefício.

ESPECIAL

APOSENTADORIA

trabalhadores apresen-
tam e que se referem às
condições de trabalho.


