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CAMPANHA SALARIAL 2 0 1 0

O sindicato convoca os metalúrgicos da CSN para
votação amanhã, das 6h às 18h30, na Praça
Juarez Antunes, que decidirá sobre a nova

proposta para o acordo coletivo 2010/2011.
Às 9h da manhã de ontem, o sindicato

recebeu ofício da CSN convocando sua
diretoria para nova rodada de negociação
que ocorreu ontem mesmo, às 16h, no
antigo escritório central da empresa. E,
mais uma vez, a proposta apresentada pela
empresa não reflete a sua atual realidade
econômica.

Diante do pouco avanço nas discussões,
a posição da direção do sindicato é que os
trabalhadores recusem os valores
apresentados (veja ao lado) durante a
votação que será realizada amanhã (28),
no horário de 6h às 18h30, na Praça Juarez
Antunes.

Vamos dizer outro
não para a CSN

O QUE MUDOU NA PROPOSTA DA CSN?
Reajuste salarial: INPC + 1% de aumento real

Cartão Alimentação: R$ 150,00

A empresa manteve o restante das propostas
discutidas anteriormente.

Atenção terceiras:
O sindicato vai esperar até a segunda-feira

(31) a ser chamado pelas terceiras da CSN
para discutir propostas para o acordo coletivo
2010. Caso isso não aconteça, esta diretoria
vai chamar os trabalhadores para deliberar,
através de assembléia, pela paralização.

Esta decisão serve para as empresas:
Siemens (antiga Vais), Sankyu, Comau,
Magnesita, MP Trafos, K&K, Nomus, AATT,
entre outras.
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Chega, é hora de pôr fim
ao Fator Previdenciário!

No ultimo dia 19/5, o senado
aprovou, em votação conjunta com
aumento dos aposentados, o fim do Fator
Previdenciário. Esta regra é uma das
heranças malditas, deixada pelo governo
FHC para os trabalhadores. Agora Lula,
mesmo tendo a oportunidade de corrigir
essa injustiça, perece estar dando ouvido
à equipe de tecnocratas da economia,
vetando o fim do Fator Previdenciário.

Na época, quando foi criado este
malfadado fator, o objetivo era inibir a
aposentadoria por tempo de serviço e
com pouca idade, obrigando o
trabalhador a ampliar o seu tempo de
contribuição. O discurso usado era de
que a Previdência não suportaria mais,
que iria quebrar ser não houvesse

mudança nas regras da aposentadoria.
Hoje, passados em torno de 10 anos,
desde a implantação da regra (Decreto
3048/99), nada foi feito para resolver o
problema do caixa da Previdência Social.

Na verdade, esse fator veio penalizar
ainda mais o filho do trabalhador que
é obrigado a entrar no mercado de
trabalho mais cedo, aos 14, 15 anos,
para ajudar nas despesas de casa. E
quando chega aos 45 anos, com três
décadas e meia trabalhando (35 anos
de contribuição) não pode descansar.
Ele é obrigado a trabalhar por mais
uma década para não ter o seu
beneficio reduzido em torno de 45%.

Todos os meses, os trabalhadores
contribuem com parte de seu salário,

na expectativa de um dia se aposentar
com um benefício digno, recebendo
assim o reconhecimento do direito ao
descanso.

E o governo, o que fez para mudar
esta situação? Nada! Continua jogando
o dinheiro da Previdência em todos
os cantos para sanar outros problemas.
Continua sendo complacente com os
grandes sonegadores da Previdência
que causam prejuízos de bilhões.

Chega! É hora de exigir do governo
Lula o fim do Fator Previdenciário. As
centrais sindicais, os sindicatos, os
partidos progressistas devem se unir
e, através de grandes mobilizações,
exigir que o governo não cometa essa
injustiça com a classe trabalhadora.

Até novembro de 1999, os benefícios
pagos pela Previdência Social eram
calculados com base na média dos 36
últimos salários de contribuição. Essa
regra foi alterada com a Lei nº 9.876,
com a ampliação do período de
contribuição computado para o cálculo
do valor dos benefícios. Além disso, essa
lei instituiu o fator previdenciário, que leva
em consideração a idade, a expectativa
de vida e o tempo de contribuição do
segurado no momento da aposentadoria.

Com isso, o valor da aposentadoria
passou a ser computado em duas etapas.
Primeiro, calcula-se a média de 80% dos
maiores salários de contribuição
recolhidos desde julho de 1994. Depois,
sobre a média obtida é aplicado o fator
previdenciário.

Para obter o valor aproximado de sua
aposentadoria, o segurado deve informar
sua data de nascimento, tempo de
contribuição e salários de contribuição
desde julho de 1994. O cálculo do valor
do benefício é válido para as pessoas
que cumpriram os requisitos para se
aposentar após o dia 29 de novembro
de 1999. Aqueles que até 28 de
novembro de 1999 já tinham cumprido
as exigências da aposentadoria têm direito
ao sistema anterior e só precisarão utilizar
o fator previdenciário se esse cálculo for
mais vantajoso.

Como calcular
aposentadoria

Quadro de efeito do
fator previdenciário

sem fator

com fator


