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Federação Estadual dos 
Metalúrgicos de MG

Fator 85/95 
não acaba com 
aposentadoria 
especial

APOSENTADORIA

Muitos companheiros ficaram 
preocupados se a medida 
provisória que garante 
ao trabalhador o direito 
de escolher entre o fator 
previdenciário e o fator 
85/95, acabaria com o direito 
a aposentadoria especial. 

O trabalhador que exerce 
suas funções em ambiente 
insalubre, comprovados 

pelo PPP, não se submete nem ao 
fator previdenciário e nem à regra 
85/95. No caso da maioria dos 
metalúrgicos, comprovado que o 
trabalhador trabalhou 25 anos sob 
agente insalubre, ele tem direito 
à aposentadoria especial, e nada 
mudou neste sentido.

Melhor ou pior
O governo de Fernando Henrique 

Cardoso fez uma série de mudanças 
nas regras para aposentadoria dificul-
tando que o trabalhador tenha acesso 
a esse direito. 

A regra 85/95, ainda mais com 
progressividade, como proposto 
pelo governo Dilma, não recupera as 
perdas que tivemos. Mas, em muitos 
casos, ele pode garantir o direito a 

uma aposentadoria integral o que 
antes o trabalhador não conseguiria 
com o fator previdenciário. 

Não voltamos as condições 
anteriores ao governo de FHC, mas 
podemos dizer que recuperamos um 
pouco do prejuízo.

Trabalhador 
não ganha, conquisTa

Estamos vivendo um momento que 
nossa geração nunca tinha convivido. 
Nunca a classe trabalhadora lutou 
tão pouco. A última greve da Aperam 
foi em 2000. Mesmo sem ir à luta 
os trabalhadores não diminuíram a 
cobrança que faz de quem os repre-
senta, como cobram da direção do 
METASITA.

De repente, alguns companheiros 
estão achando que nossos direitos 
caíram do céu. Que o patrão ficou 
bonzinho. Nenhum direito que temos 
foi concedido pelo patrão. Foi fruto 
de muita luta e sacrifício. Greves, 
passeatas e mortes dos que ousaram 
discordar e enfrentar o capital.

Se hoje os trabalhadores não 
querem correr riscos, têm que arcar 
o ônus de verem seus direitos 
ampliados. 

Para ir para o céu, têm que morrer. 
Trabalhador não ganha conquista!

TERCEIRIZADAS
COM A PALAVRA O 
TRABALHADOR

Na aciaria da Aperam, está 
acontecendo abuso de poder.
Nesta noite às 01:40hs 11/06/ 
2015, a turma do MRPL e 
AODL estão humilhando os 
funcionários terceirizados .
Eles estão pedindo lanche para 
não parar a produção, quando 
nós pedimos a autorização 
para ir ao restaurante, a 
resposta sempre é a mesma: 
Aguarda, assim que tiver 
um tempo nós vamos libera-
los, se nós não atendermos 
simplesmente, é feito o pedido 
da retirada do funcionário do 
turno.
A ordem é para a turma da 
DELTA, DAMQ, ENGEMAX. Onde 
fica a nossa hora de refeição.  
Quando questionado, a 
resposta do gerente é sempre 
a mesma: sindicato não manda 
aqui, quem manda sou eu.

APERAM
JORNADA FIXA
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PEC 349/2013

EXPEDIENTE

Redução da maioridade penal 
diga não à PEC 349/2013!

Lugar de criança é na escoLa e não na cadeia
Está para ser votado em 1º turno, 

na Câmara Federal, a PEC – Projeto 
de Emenda Constitucional 349/2013, 
que diminui a maioridade penal para 
16 anos. Ou seja, qualquer adoles-
cente acima de 16 anos que cometer 
qualquer infração, ao invés de ser 
submetido a uma medida sócio edu-
cativa, irá para um presídio. 

A mídia brasileira faz campanha, 
diariamente, a favor dessa medida. 
Muitos brasileiros, imbuídos de senti-
mentos de vingança e não de justiça, 
também concorda com a redução da 
maioridade penal. Mas será que essa 
medida será capaz de reduzir a 
criminalidade do país? São 
os jovens menores de 
18 anos, os maiores 
criminosos?

Dados divul-
gados na última 
quarta-feira pela 
imprensa mostra 
que o Brasil tem a 
quarta maior popu-
lação carcerária do 
mundo. Que as prisões 
aumentaram e muito. De 2005 a 
2012 a população carcerária aumen-
tou 74%, mas a violência não. Isso 
mostra, que cadeia não é a solução. 

Não estamos, com isso, defen-
dendo a impunidade. Todo maior de 
12 anos é punido no Brasil conforme 
previsto no ECA – Estatuto da Criança 
e do Adolescente, ao invés de ir para 
um presídio ele deve ser internado 
num CIA – Centro Integrado de Aten-
dimento ao Adolescente. O que falta 
é o Estado garantir a construção das 
CIA’s, por isso, muitas vezes passam 
a ideia de impunidade.

Você sabia que apenas 1% dos 
crimes cometidos no Brasil são prati-
cados por menores de 18 anos? E que 

desses apenas 0,1% são homicídios? 
Que muitos dos delitos cometidos por 
adolescentes são por ordem de maior 
idade envolvidos em tráficos?

Que nos 54 países que reduziram a 
maioridade penal, não registrou redu-
ção da violência, e que a Espanha e a 
Alemanha voltaram atrás na decisão 
de criminalizar menores de 18 anos?

Então, qual é o problema?
É mais fácil responsabilizar a 

pessoa do que o Sistema. É mais fácil 
culpar o menor do que dizer que o 
capitalismo selvagem ao qual o Brasil 
está submetido, massacra a todos e 

diminui as oportunidades de nossos 
jovens a um futuro próspero.

Ao invés de questionar esse 
Sistema, a burguesia via seus meios 
de comunicação dão amplo destaque 
a qualquer crime cometido por um 
adolescente, criando um sentimento 
que não existe punição.

O lugar de adolescente é na escola 
de tempo integral, pública e de quali-
dade, e não na cadeia.

Não adianta tapar o sol com a 
peneira. Diga não à PEC 349/2013. 

Abaixo o Congresso reacionário, 
capitalista.

Você 
sabia que 

apenas 1% dos 
crimes cometidos no 
brasil são praticados 

por menores de 
18 anos? 


