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Mais de cem trabalhadores
são intoxicados na CSN

Desde terça-feira (21/8),
cerca de 200 trabalhadores
passaram mal após fazerem
sua refeição no Refeitório 1
da CSN, localizado no pátio
da SOM. Os sintomas são
dores abdominais, diarreia e
vômitos. A suspeita, até o
momento, é de conta-
minação da água ou do
suco, pois as refeições são
preparadas na cozinha
central e distribuídas pelos
refeitórios setoriais.

A empresa responsável
pela alimentação, a GRSA,
informou apenas que já
enviou amostras da água, do
suco e dos alimentos servidos
no almoço de terça-feira
(21/8) para um laboratório
de análises e que terá o
resultado em até sete dias.

O Sindicato ainda não

sabe o que aconteceu de fato
e está acompanhando os
acontecimentos. Ontem (23/
8) mais trabalhadores deram
entrada no pronto-socorro
dos hospitais locais com os
mesmos sintomas, fazendo
com que o número de
intoxicações chegasse a
quase 200, porém, alguns
deles não almoçam no
Refeitório 1. Esperamos uma
explicação clara da direção
da empresa, pois as vitimas
são os trabalhadores e que,
com certeza, precisam de
uma atenção especial até que
sejam descobertos e
confirmados todos os males
causados pela intoxicação.

A real causa precisa ser
encontrada e sanada. De uns
tempos para cá, os refeitórios
estão apresentando proble- Miserinha

A CSN está cortando até os copos
descartáveis! Os funcionários estão

sendo obrigados a lavarem os copos
de outros colegas para reutilizarem.
Isso prova cada vez mais a falta de

consideração pelo trabalhador.

Censura
A empresa proibiu a entrada de carros

com propagandas políticas em seu
estacionamento. Seria uma tentativa

de beneficial algum candidato
apoiado pela CSN? Isso é censura da
liberdade de expressão e dos direitos
políticos do trabalhador/cidadão!

mas variados, como a falta
de alimentos, ratos e comida
de má qualidade. Todos
sabemos que cada gerente
geral é responsável pela
manutenção de um refeitório,
mas muitos deixam essa
função de lado e só se
preocupam com a produção.

O Sindicato espera que,
não apenas a GRSA, mas
também a CSN, venham a
público divulgar o laudo do
exame laboratorial das
amostras. Vamos cobrar até
obtermos a verdadeira
explicação! Imagine se essa
intoxicação tivesse vitimas
fatais?
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Governo quer propor reforma
na aposentadoria após eleições

O governo quer aproveitar as
reivindicações pelo fim do fator
previdenciário para fazer logo a reforma
da Previdência Social. A intenção é en-
caminhar ainda neste ano ao Con-
gresso, após as eleições municipais,
proposta de emenda constitucional aca-
bando com o fator e também com a
aposentadoria por tempo de contribuição.

 As pessoas que entrarem no
mercado de trabalho após a reforma
se aposentarão apenas por idade.
Hoje, o benefício previdenciário
pode ser requerido tanto por idade
quanto por tempo de contribuição.
O tempo mínimo de contribuição à
Previdência é de 35 anos para
homens e de 30 anos para mulheres.

A aposentadoria por idade, na
regra atual, exige que os homens
tenham 65 anos e as mulheres 60
anos no mínimo. Mas os ministérios
envolvidos na discussão ainda não
bateram o martelo sobre a
manutenção ou não desses parâme-

A regra do fator previdenciário

tros na proposta de reforma. Dentro do
governo há quem defenda acréscimo
de dois anos, por causa da crescente
expectativa de vida da população.

Há também quem questione a
diferença de idade por gênero, uma
vez que a longevidade da mulher em
geral é maior e não menor que a do
homem. Se for mantida alguma
diferença na PEC, provavelmente ela
será inferior aos atuais cinco anos.

Como regra de transição, o
Planalto pensa em adotar
parcialmente a ideia do deputado
federal Pepe Vargas (PT-RS), atual
ministro de Desenvolvimento
Agrário. Um projeto de lei
apresentado por ele cria um critério
misto de aposentadoria, que soma
idade e tempo de contribuição, que
tem sido apresentado como
“fórmula 85/95”. A proposta
permite ao trabalhador requerer
aposentadoria integral quando a
soma da idade com o tempo de

contribuição atinge 85 anos no caso
das mulheres e 95 anos no caso
dos homens. A regra seria
transposta para as Disposições
Constitucionais Transitórias,
enquanto a regra definitiva entraria
no corpo da Constituição.

O projeto de Vargas não acaba
com o fator previdenciário, o que,
segundo o governo, só pode ser
feito por emenda constitucional.
Mas na prática neutraliza o seu
efeito sobre benefícios concedidos
a partir da fórmula 85-95, para as
quais o fator previdenciário ficaria
em 1 e, portanto, não provocaria
redução do valor do benefício.

O fator previdenciário foi
introduzido em 1999 para coibir
aposentadorias precoces por tempo de
contribuição. Na prática, é um redutor.
Quanto mais jovem é a pessoa que
pediu a concessão do benefício, maior
o desconto, que pode ultrapassar 50%.
Em, média o corte é de 31%.

Até 1999 não existia o fator
previdenciário. Mulheres e homens
que completassem 30 e 35 anos
de contribuição, respectivamente,
recebiam como valor de
aposentadoria o benefício integral.
Esse salário era calculado com base
nos salários de contribuição de um
determinado período.

A partir de dezembro de 2000,
porém, a legislação previdenciária
passou a estimular a aposentadoria
por idade ou com tempo de
contribuição maior que o mínimo.
Foi adotado o fator previdenciário.
Essa nova fórmula leva em
consideração, além do salário de
contribuição, a expectativa de vida
do brasileiro e a idade em que o
trabalhador se aposenta. Mesmo
que a aposentado ria seja por
tempo de contribuição. O segurado
que se aposenta mais jovem,

portanto, tem um valor de benefício
menor que o segurado que se
aposenta em idade mais
avançada. Mesmo que os dois
trabalhadores tenham o mesmo
tempo de serviço e o mesmo salário
de contribuição.

O consultor
jurídico Newton
Conde, explica
que o fator previ-
denciário é cal-
culado com base
nas tábuas de
m o r t a l i d a d e
d i v u l g a d a s
anualmente pelo
Instituto Brasileiro
de Geografia e
Estatística (IBGE).
A cada dez anos,
a tábua incorpo-
ra os dados

levantados pelo Censo. No
intervalo, porém, a atualização se
faz com base em estimativas de
expectativa de vida. A atualização
no intervalo, diz Conde, tem sido
feita com acréscimo médio de 40
dias por ano nessa expectativa.


