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Volta Redonda, 28/6/2016 - Boletim 1346.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CSN marca reunião
ou vamos parar!

CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

O sindicato convoca os trabalhadores
do processo da PLR a comparecer ao
Escritório Baptista e Reis Advocacia,
localizado na Rua 535, nº347, no
bairro N. Senhora das Graças, em
Volta Redonda, no horário comercial.
Os convocados deverão apresentar
cópia dos seguintes documentos: CPF,
Identidade, Carteira de Trabalho (foto,
verso e contrato de trabalho da CSN)
e comprovante de residência. Procurar
Mayara Franco.
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44712 - EVANDRO LUIS SANTOS
45031 - ELMO CARLOS RODRIGUES
45040 - JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
41119 - LUIZ FARIA
40364 - GILMAR DE FREITAS
42860 - PAULO SERGIO DA SILVA
42716 - JOSE REINANDO DE OLIVEIRA
42725 - ANTONIO SILVA PEREIRA
40437 - JOSE CARLOS GERALDO
43160 - ROBSON COSTA DA SILVA
43161 - RONALDO MARIANO FERREIRA
22342 - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA RIOS
22344 - EDISON DE OLIVEIRA
22341 - ILKA APARECIDA GOMES FERREIRA
31079 - PAULO TEODORO MACHADO
35226 - JOÃO MOREIRA LOPES FILHO
35221 - MARCOS VALERIO FRANCA DA SILVA
40789 - RUBENS FERNANDO CESAR ROMEIRO
40790 - RICARDO DE CASTRO E SOUZA
37975 - PAULO SERGIO N. NISHIMURA
37970 - FRANCISCO CARLOS RODRIGUES
40728 - GILBERTO DA SILVA SANTOS
35504 - VALDIR CORDEIRO
35505 - JULIO JORGE DA CRUZ
35506 - ROBERTO REZENDE NAVES
35507 - CELIO ANTONIO DA SILVA
35512 - JOSE ROBERTO SOARES DE ALMEIDA
35515 - MANOEL FRANCISCO MATIAS
35517 - SILVIO ANTONIO DA SILVA
35519 - GIAN CARLO GENUNCIO
35520 - FRANCISCO JOSE FRANCO JULIANO
35524 - JOSE CARLOS IZIDORIO DE SOUZA
19626 - WALTER PEREIRA FILHO
19643 - JOSE  IVANIR SOARES RODRIGUES
19647 - CARLOS BARBOSA
19652 - GERALDO ANTONIO ARAUJO
19666 - LUIZ AUGUSTO S. BITTENCOURT
19044 - ALADIM CARDOSO BARRETO
19077 - FRANCISCO JOSE TELLES DE SOUZA
26555 - SEBASTIAO OILIO DA SILVA
26587 - FRANCISCO ASSIS TENORIO
33623 - JANIR DA SILVA JUNIOR
46171 - GIOVANI LOPES RODRIGUES
46199 - CELMO PASSOS FLORES

O Sindicato dos Metalúrgicos vem
insistentemente cobrando da CSN
o retorno à mesa de negociação
para retomada das discussões
sobre o Acordo Coletivo. Mas, até
agora nada! E os trabalhadores
já estão de saco cheio!

Depois da proposta humilhante
apresentada no dia 19/5, quando
a empresa se negou a dar qual-
quer percentual de reajuste e
ainda propôs uma série de reti-
rada de direitos, a direção do
sindicato ficou na expectativa de
uma próxima reunião mas, até
agora nada. Paciência tem limite,

e o tempo de espera já expirou.

Depois da mudança na legislação
trabalhista, que exige o “comum
acordo” entre as partes para o
ajuizamento de um dissídio cole-
tivo, restou ao sindicato mobilizar
a categoria para a greve!

A direção do sindicato conta com
a mobilização dos trabalhadores
para os próximos passos dessa
campanha. E vai continuar  exigin-
do da empresa que o Acordo Cole-
tivo de Trabalho seja pago retro-
ativo a 1º de maio, data base dos
metalúrgicos.

Sindicato já sinaliza paralisações
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Dúvidas
frequentes sobre
Desaposentação

Por mais que o tema Desaposentação
esteja cada vez mais familiar, ainda
existem muitos aposentados com
medo de entrar com uma ação.

O que é a Desaposentação?

A tese é uma solicitação antiga nos
tribunais e consiste na obtenção
de direitos de trabalhadores que se
aposentaram e continuaram traba-
lhando e contribuindo para o INSS.
Esses renunciam ao benefício antigo,
para obtenção de novos valores
superiores ao que recebiam antes.

Como é feito o cálculo da Desapo-
sentação?

O cálculo é feito da mesma forma
que o cálculo de uma aposentadoria
comum. Nas aposentadorias por
Tempo de Contribuição, utilizamos
a média dos 80% melhores salários
de julho/1994 até a data do
requerimento multiplicado pelo Fator
Previdenciário se o segurado não
atingiu o disposto na Regra 85/95.

Por quanto tempo o aposentado
precisa trabalhar para entrar com
a ação?

Não existe um tempo mínimo defi-
nido de trabalho após aposentado-
ria para requerer a Desaposentação.
Nós fazemos o cálculo. Se o resul-
tado trouxer uma vantagem econô-
mica consistente, nós recomen-
damos que entre com o processo.

Existe prazo para entrar com a ação?

Não. O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em meados de
outubro de 2013 decidiu que
a Desaposentação não é uma
revisão. Assim, afastou o prazo
de 10 anos para ingressar com
o processo. Portanto, se estiver
aposentado a mais de 10 anos,
não terá problemas.

Sindicato dispõe de
orientação sobre a

saúde do trabalhador
O Sindicato dos Metalúrgicos dispõe
de um departamento voltado à saúde
do trabalhador. Além de várias outras
funções, este setor presta esclareci-
mentos quanto aos cuidados que o
trabalhador deve ter quando entra
de licença por acidente de trabalho
ou doença ocupacional.

É comum o trabalhador sair de
licença sem saber como deve
proceder em relação ao INSS e
quanto à própria empresa. Inclusive,
na grande maioria das vezes, os
trabalhadores acabam perdendo os
prazos para recorrer de seus pro-
cessos de benefício. “Os trabalhado-
res perdem prazos por não ter orien-
tação apropriada. Além disso, alguns
têm dificuldades de marcação de
perícia ou até nem sabem qual é a
documentação que eles deverão
apresentar ao médico perito do INSS.
E isso não precisa acontecer já que
esses esclarecimentos ele poderá
receber aqui no departamento de
saúde do sindicato”, esclarece Miguel
Aguiar, coordenador do departamento
de saúde do sindicato.

Os casos mais comuns ocorrem
quando não há o reconhecimento do
acidente, ou da doença ocupacional,
por parte da empresa. E há casos
também que o trabalhador não sabe
como proceder após receber a alta do
INSS. “É fundamental que os traba-
lhadores tenham a informação já que
é o que garante o êxito em seu pro-
cesso. Conhecer os direitos que ele
tem perante o INSS e à empresa pode
lhe assegurar de que não haverá
prejuízos futuros. Portanto, mais uma
vez, o trabalhador deve se manter bem
informado sempre”, reforça.

Outra questão importante é que
quando está de licença, o trabalhador
tem que ficar ligado nas despesas
geradas em seus vencimentos pelo
fator moderador do plano de saúde e,
no caso de possíveis empréstimos com
a CBS, que geram valores que ficam
comprometidos na folha de paga-
mento. E quando ele retorna da licença
é surpreendido com descontos
inesperados. Muitas vezes, isso acon-
tece por falta de informação ou por
esquecimento.


