
Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Sul Fluminense, 23/08/2011 - Edição nº 765

Governo tenta resolver dívida em cima
de trabalhadores e aposentados

Como é hoje
FATOR PREVIDENCIÁRIO
O fator previdenciário funciona como um redutor do benefício para quem
se aposenta cedo. O índice leva em conta o tempo de contribuição, a
idade e a expectativa de vida do brasileiro. Ele muda sempre em dezembro
quando o IBGE divulga a expectativa de vida do brasileiro. Para não perder
tanto, o trabalhador precisa trabalhar por mais tempo para receber o
mesmo valor que teria direito antes da nova tabela do IBGE.

AS ALTERNATIVAS
Duas alternativas estão em avaliação no governo:
- Elevar o prazo de contribuição
O tempo mínimo de contribuição para pedir o benefício passaria de
35 anos para 42 anos, no caso dos homens, e de 30 para 37 anos, no
caso das mulheres. Sem idade mínima.
- Cria idade mínima
Ficaria estabelecida a idade mínima de 60 (mulheres) e 65 anos
(homens) para se aposentar.

VANTAGEM - Planejamento
Sem o fator previdenciário, ficaria
mais fácil planejar a data da
aposentadoria, pois não haveria
mais a alteração do valor do
benefício com as mudanças de
expectativa de vida da população.

DESVANTAGEM - Injustiça
Pela regra que o governo estuda
implantar, os segurados que entraram
mais cedo no mercado de trabalho
teriam de contribuir por mais tempo.
Atualmente, com a contagem
especial por exposição a agentes
nocivos, muitos trabalhadores com-
pletam os 35 anos de contribuição
próximo da faixa dos 50 anos.

A direção do Sindicato lembra
às empresas que não fizeram seus
reajustes conforme a convenção
coletiva, que o façam. Os reajustes
terão que ser efetuados com
correção, ou seja, retroativo a 1º
de maio de 2011. O trabalhador,
ao receber seu contracheque, deve
procurar observar os valores e, em
caso de dúvida, entrar em contato
com a direção do Sindicato no
telefone (24) 3323-1584.
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Reajuste com
retroativo

Com o fim do fator previdenciário,
uma das propostas é aumentar em
sete anos o período de contribuição
do trabalhador. Com a nova
metodologia, empregados da
iniciativa privada teriam que
contribuir para a Previdência por
mais sete anos. Assim, os homens se
aposentariam após 42 anos de
recolhimentos e não mais depois de
35 anos. Já as mulheres teriam que
cumprir 37 anos, contra os atuais 30
anos de contribuição.

A proposta está em análise pelos
técnicos do Ministério da Previdência
Social para substituir o fator
previdenciário, redutor aplicado no
cálculo do benefício, de acordo com
a idade, o tempo de contribuição e
a expectativa de vida. Criado para
retardar pedidos de aposentadorias,
o fator reduz os benefícios.
Implantado em 1999, gerou
economia de R$ 31 bilhões até

2010. Só este ano, a Previdência
deixará de gastar R$ 9 bilhões no
pagamento de aposentadorias.

Centrais sindicais rejeitam
proposta

O aumento do tempo de
contribuição irá dificultar ainda
mais a aposentadoria. As maiores
centrais sindicais do país são
favoráveis ao fim do fator previden-
ciário, mas se manifestaram contrárias
à fórmula defendida pelo governo
para substituí-lo: a regra 95/105 (a
soma da idade e do tempo de
contribuição deve atingir 95 anos
para mulheres e 105 anos para
homens). O entendimento é que a
melhor forma é o 85/95.

Outra forma em estudo é a
implantação da idade mínima para
aposentadoria, como já acontece para
os servidores públicos (65 aos para os
homens, e 60 para as mulheres).
(Fonte: Diário de SP e Diário do Vale)



Apresente esta filipeta e tenha 50%
de desconto.

Nova especialidade no Centro Médico
Desde o dia 16 de

agosto, o Centro Médico
do Sindicato conta com o
atendimento de uma
nutricionis ta, a Dra.
Maiara Seixas.

A contratação da
profissional vem atender
a uma demanda dos
associados, que solicita-

vam orientação para ter
uma alimentação mais
saudável.

A nutricionista está
atendendo todas as
terças e quintas-feiras,
das 8h às 12h,  na
subsede do Sindicato
no Retiro, que fica na Av.
Antônio de Almeida, 603.

“Alta programada” pode chegar ao fim

Os aposentados e os
pensionistas do INSS
(Instituto Nacional de
Seguridade Social) poderão
ficar isentos de pagar o
Imposto de Renda a partir
do mês em que comple-
tarem 60 anos de idade.

A proposta foi aprovada
ontem pela CAS (Comissão
de Assuntos Sociais) do
Senado e será encaminhada
à CAE (Comissão de
Assuntos Econômicos).
Depois, o documento

Aposentado com mais de 60 anos
pode ficar livre do IR

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgica, 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 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
COM O SINDICATO PATRONAL, BEM COMO ACORDOS
EM SEPARADO COM EMPRESAS DA BASE
TERRITORIAL, ficando estabelecido que o Desconto
assistencial a ser aplicado aos empregados das
empresas, 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 agosto, setembro, outubro,
novembro, dezembro e 13º salário do ano 2011 e janeiro,
fevereiro, março e abril de 2012, ficando assegurado
aos empregados o direito de oposição no prazo de 10
dias úteis a contar da publicação deste edital, tudo
conforme autorizado 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, AOS 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.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO

Volta Redonda, 22 de agosto de 2011.

RENATO SOARES RAMOS
PRESIDENTE

deverá seguir direto para a
aprovação na Câmara dos
Deputados, sem precisar
passar pelo plenário.

Pela regra atual, apo-
sentados e pensionistas com
mais de 65 anos já pagam
menos IR que os demais
trabalhadores porque têm
limite de isenção maior.
Assim, só pagam IR os
aposentados com essa
idade ou mais se receberem
mais de R$ 3.133,22.
(Fonte: Agora SP)

Circula na Câmara dos
Deputados um Projeto de
Lei que impede que o INSS
continue aplicando a “alta
programada”, que suspende
o pagamento do auxílio-
doença, concedido ao
segurado sob licença para

tratamento de saúde.
Atualmente, se o licenciado
precisa de mais tempo
para tratamento do que o
estipulado inicialmente, ele
precisa solicitar uma nova
perícia em pelo menos 15
dias antes do final do prazo.


