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Última chance para amenizar os
efeitos do Fator Previdenciário

1) congela a tábua de mortalidade (expectativa de
sobrevida) do segurado sempre que atingir 35 anos de con-
tribuição, se homem, ou 30, se mulher, permitindo uma redução
da incidência do fator, na hipótese de resolverem requerer
aposentadoria antes de alcançar as fórmulas 95 e 85;

2) inclui na contagem do tempo de serviço, para
efeito de aposentadoria, o tempo de aviso prévio e do
seguro-desemprego;

3) garante o pagamento das contribuições previden-
ciárias (do empregado e empregador) nos 12 meses anter-
iores à aposentadoria, no caso de demissão do segurado;

4) exclui da aplicação do fator previdenciário o
segurado deficiente;

5) considera no cálculo do benefício 70% das
maiores contribuições a partir de 1994 em lugar de
80%, como é atualmente; e

6) amplia a transparência da Seguridade Social ao
explicitar as fontes de receita do Regime Geral de
Previdência Social, com a divulgação do montante
arrecadado sobre a folha, do empregador e do
empregado, das contribuições sociais, bem como das
renúncias e isenções fiscais, além dos repasses ou aportes
da União para suprir eventuais insuficiências de recursos.

Sob o governo da presidente Dilma, pela primeira vez, há condições objetivas para negociação sobre a flexibilização
do fator, tendo por referência a proposta do deputado licenciado e ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vergas
(PT-RS). Se as entidades perde-rem essa nova oportunidade, dificilmente surgirá outra, neste ou em outro governo.

A proposta de Pepe Vargas consiste em excluir a incidência do fator previdenciário quando a soma do tempo de
contribuição e da idade do segurado atingir as fórmulas 95 ou 85 anos, respectivamente, de homens e mulheres. Ela
não elimina o fator, mas flexibiliza sua aplicação. Ou seja, sem prejuízo de direito de requerer aposentadoria com
aplicação do fator assim que complementar o tempo de contribuição, dá ao trabalhador a possibilidade de se
aposentar sem redução de seu benefício tão logo preencha os requisitos das fórmulas 95 ou 85, conforme o sexo do
segurado. Saiba mais:

Fonte: Boletim do DIAP, nº 261

O novo texto, negociado pela bancada sindical e
sob relatoria do deputado Ademir Camilo (PSD-MG),
propôs dois acréscimos ao texto base do deputado Pepe
Vargas, que consistem:

1) Na hipótese de o trabalhador ou trabalhadora
que contar mais de 35 ou 30 anos de contribuição e
resolver se aposentar antes de atingir a fórmula 95/
85, terá um redutor de 2% por cada ano que faltar
para alcançar esse limite.

2) Do mesmo modo, quando a soma da idade e o
tempo de contribuições (desde que este não  seja inferior
a 35 anos para homem e 30 para mulher) superarem
a fórmula 95/85, o trabalhador ou trabalhadora terá
um acréscimo de 2% por ano que ultrapassar a soma
da fórmula.

Sobre a nova Lei do
Aviso Prévio

Quase dez meses depois de sancionada pela presidente Dilma Rousseff,
a lei que instituiu o aumento do aviso prévio ainda gera dúvidas entre os
trabalhadores e provoca impasse entre magistrados. O aviso prévio é a
comunicação antecipada e obrigatória do fim do contrato de trabalho, feita
pelo empregado ou pelo empregador. O período mínimo a ser cumprido após
a rescisão do contrato é de 30 dias. Pela nova lei 12.506/2011, para cada
ano acima disso, o aviso prévio aumenta em 3 dias, até o limite de 90 dias.
Recentemente, o Ministério do Trabalho publicou a nota técnica nº 184 para
esclarecer ainda que a ampliação do aviso prévio vale apenas para o
empregado. Ou seja, para o empregado que pede demissão, a empresa não
pode exigir que ele cumpra o aviso prévio proporcional ao tempo trabalhado
– o máximo continua sendo de 30 dias. Confira a tabela:

FIM DO FATOR
PREVIDENCIÁRIO JÁ!

Dizer que o fim do Fator
Previdenciário quebra a previdência

É CONVERSA PRA BOI DORMIR!



Possível fechamento de linha de montagem traz clima de tensão

Esvaziamento da GM em São
José chega a fornecedor

A fábrica da GM em São José
dos Campos foi inaugurada em
10 de março de 1959. A
unidade faz de carros a motores.

53 anos de história

Empresas que obrigam seus
funcionários a fazer ginástica laboral
fora do período de trabalho correm
o risco de pagar horas extras aos seus
funcionários. Uma ex-empregada da
PepsiCo do Brasil obteve na Justiça o
direito a receber o benefício. O
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
manteve decisão do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) do Paraná.

Segundo o TRT, a funcionária
trabalhava das 22h30 às 6h. Antes de
bater o ponto, entretanto, ela gastava
20 minutos trocando a roupa e
realizando a ginástica. Após a atividade,
registrava a entrada na companhia.

O TRT entendeu que, durante a
atividade física e a troca de roupa, a
trabalhadora estava à disposição da
empresa, conforme o artigo nº 4 da
CLT. Por essa razão, a PepsiCo deveria
pagar 20 minutos de horas extras
diárias. Em seu voto, a ministra Kátia
Magalhães Arruda disse que a
decisão está de acordo com a Súmula
nº 366 do TST, segundo a qual a
variação de até cinco minutos não é
considerada jornada extraordinária.

Para o advogado Dionísio Taunay, do
Castro, Barros, Sobral, Gomes Advoga-
dos, a decisão serve de alerta para os
empregadores. "As empresas devem
incentivar atividades físicas sem tornar
obrigatória a presença do funcionário".

Ginástica laboral
dá direito a
hora extra

Atenção áreas (como GGGL, GRZ e LZC-3) da CSN que tem alterado a escala
de turno! Fiquem sabendo que a jornada do turno é de 36 horas semanais e

que essas mudanças devem ser decididas com participação do Sindicato.

Horário do Turno

Votação hoje na Magnesita e na Emac
Hoje, os trabalhadores da Magnesita e da Emac irão decidir

em votação se aprovam ou não as propostas apresentadas pelas
empresas. As demais negociações com as contratadas estõ sendo
marcadas. O Sindicato já começou o diálogo com a MP Trafos,
K&K, Nomos, Sulzer, AATT, Siemens e Tecnosulfur.

Votações de hoje
Magnesita: de 7h às 16h;

Emac: de 17h às 18h.

A possibilidade de fechamento de uma
linha de produção trouxe tensão para toda
uma rede de fornecedores que se formou
no entorno do complexo automotivo da
General Motors (GM) em São José dos
Campos, no interior paulista.

De multinacionais - como Johnson
Controls, Eaton e TI Automotive - até
pequenos fabricantes espalhados pela
Zona Sul da cidade e que abastecem
sistemistas da GM, uma série de empresas
está exposta ao funciona-mento do setor
conhecido como MVA (Montagem de
Veículos Automotores) - de onde saem os
modelos Corsa, Classic e Meriva.

Os negócios já vinham sendo
comprometidos pela contração da
demanda pelos obsoletos produtos da
fábrica, mas a situação se tornou mais
crítica com a iminência do fechamento
da linha. O fantasma de cortes passou
a pairar sobre os metalúrgicos.

Por enquanto, não há registros de
demissões em massa, mas o
esvaziamento da unidade no Vale do
Paraíba começa a se irradiar pelo
cinturão de fornecedores.

A inglesa TI Automotive - que tem
em São José sua maior fábrica no
mundo -, parou de produzir sistemas
de ar-condicionado para a linha
ameaçada da GM e remanejou ao
redor de cem funcionários para outras
áreas, conforme informações do
sindicato local, que a empresa de
autopeças preferiu não comentar.

A prefeitura de São José estima que o
fim da operação pode reduzir em R$ 25
milhões a receita com ICMS, o que parece
pouco em meio a uma arrecadação
municipal que chega perto de R$ 2
bilhões. Mas o prefeito Eduardo Cury, que
se diz "extremamente preocupado" com a
situação da montadora, lembra que são
recursos suficientes para a construção de
cinco escolas. "É um impacto que a
economia da cidade consegue absorver,
mas é um fato que poderia ser evitado",

comenta Cury, que, assim como grande
parte dos grupos empresariais da cidade
- incluindo a própria GM - critica a falta
de flexibilidade do sindicato local (que
é ligado à central Conlutas, que é um
braço do PSTU junto ao movimento
sindical) nas relações trabalhistas.

A montadora opera com excedente
de mão de obra em São José e deve
tomar até o fim do mês uma decisão
sobre o futuro da fábrica. Por enquanto,
a GM diz não ter novos planos de
investimento na região. As duas partes
devem voltar a discutir o assunto na
próxima quarta-feira, embora a reunião
ainda não esteja confirmada.

Suspensão - Esta semana, a GM
dispensou todos os funcionários (licença
remunerada) temendo mobilizações dentro
da unidade. O fechamento ocorre em meio
a negociações entre a empresa e o
Sindicato sobre o destino dos cerca de
1.500 trabalhadores da linha de produção.


