
Filiado a:

Direção do sindicato
acende a luz

vermelha e convoca
os  trabalhadores

à mobilização

CSN | COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

CSN estica a corda e o
sindicato decide levar a

decisão aos trabalhadores

Após inúmeras tentativas de
buscar o caminho pacífico de
negociação sobre o PPR aos
metalúrgicos da CSN, a direção
do sindicato convoca os traba-
lhadores para decidir coletiva-
mente sobre o próximo passo a
ser dado.

A direção do sindicato sempre
priorizou o diálogo com os re-
presentantes da empresa. Mas,
após várias investidas, concluí
que não há mais como seguir no
caminho do entendimento pa-
cífico entre as partes, sem que
haja envolvimento dos meta-
lúrgicos para pressionar à dire-
ção da Companhia.

Assim, o sindicato apresenta
duas propostas a serem levadas
aos trabalhadores. A primeira é a
greve e a outra é as providências
jurídicas cabíveis.

Nas palavras do presidente Silvio
Campos: “Os trabalhadores já
deveriam ter recebido seus valo-
res devidos pela CSN desde o dia

30 de abril, data limite para o pa-
gamento. Até hoje, além de não
terem recebido e não saberem
quando terão acesso, a empresa
não definiu nem o valor a ser
pago. É muita falta de respeito já
que é de conhecimento público
que a Companhia registrou lucro
líquido de R$ 2,245 bilhões em
2019. Cadê a fatia desse bolão que
é de direito dos seus trabalhado-
res?”.

Portanto, essa diretoria mobili-
za os metalúrgicos à decisão.
Em breve, serão dadas as infor-
mações de como será feito o
processo de votação dos traba-
lhadores, já que estamos impe-
didos de fazer assembleia pre-
sencial, devido a pandemia.

CONTO DO MACACO
E DA COTIA

A oposição só vive se preocupan-
do com a vida dos outros. Por que
será que ela não corre atrás do PPR
da mineradora de Casa de Pedra,
dirigido pelo mesmo Conlutas? Lá
também continua funcionando
direto e até hoje nada resolvido. É
bom lembrar do conto do Macaco
e da Cotia: “A Cotia tinha um rabo
enorme, mas só se preocupava com
o rabo do Macaco, se distraiu, es-
queceu o seu próprio rabo, e termi-
nou cotó”. É sempre bom lembrar
que cada um deve cuidar do seu.
Nesse momento difícil de pan-
demia, mais vale a união de to-
dos e não a crítica destrutiva!



Saiba corrigir a Rais e o Cnis para
receber o auxílio emergencial e

benefícios do INSS
Informações erradas ou incompletas
sobre vínculos de emprego nos cadas-
tros do governo atrapalham o acesso
a benefícios sociais.

O problema, frequentemente enfren-
tado por trabalhadores que pedem
aposentadorias ao INSS, ficou em evi-
dência na pandemia com relatos de ci-
dadãos que não conseguiram acesso
ao auxílio emergencial.

Duas ferramentas apresentadas re-
centemente pelo governo podem aju-
dar a solucionar, por telefone ou pela
internet, algumas dessas falhas.

Uma delas é a correção da Rais (Rela-
ção Anual de Informações Sociais) dis-
ponível no portal oficial de serviços do
governo federal na internet, o gov.br.
O outro é o serviço de acerto de víncu-
los no Cnis (Cadastro Nacional de In-
formações Sociais), pela central de
atendimento da Previdência pelo te-
lefone 135. Entre esses dois serviços, a
correção da Rais é o que está mais
avançado.

A Rais concentra informações como
datas de entrada e saída de empregos,
dados fundamentais para que o go-
verno saiba se um cidadão está ou não
desempregado, que é uma das condi-
ções para a concessão do auxílio
emergencial.

O sistema, porém, tem duas barreiras:
a primeira é que ele requer acesso à
internet certo conhecimento de infor-
mática para a digitalização de docu-
mentos; a segunda é que só é possível
realizar a correção de vínculos com em-
presas que já fecharam e deram baixa
no CNPJ.

Em geral, novos serviços oferecidos
pelo INSS dependem de instruções in-
ternas que podem levar algum tempo
para chegar a todos os funcionários.

Auxílio emergencial - Para concessão
do auxílio emergencial, segundo o Mi-
nistério da Cidadania, o sistema utili-
zado pela Dataprev (empresa de

tecnologia da Previdência) realiza con-
ferência em um conjunto de bases de
dados governamentais sob gestão de
diversos órgãos.

A Rais é apenas um desses cadastros.
Os dados da Rais são informados anu-
almente pelos empregadores, sendo
estes responsáveis legais pelas infor-
mações prestadas, tais como a ocupa-
ção, data de contratação e demissão,
entre outras.

Apesar do acesso pela internet a algu-
mas correções, o cidadão ainda pode-
rá precisar procurar as empresas onde
trabalhou para solicitar a retificação.

A correção do Cnis por meio do INSS
pode substituir a necessidade de cor-
reção da Rais, inclusive para a libera-
ção do auxílio emergencial.

Vínculos de trabalho | Dados corretos

Erros cometidos por empregadores ao
informar dados dos trabalhadores po-
dem impedir o saque do auxílio emergencial

Essas falhas ainda terão impacto em
outros momentos, como na hora de
pedir um benefício do INSS, como a
aposentadoria.

A maneira mais comum para o empre-
gado corrigir a falha é fazer um pedido
direto ao seu atual ou a ex-patrões

Mas o governo dispõe de ao menos dois
sistema que permitem, pela internet, a
correção de informações

1) CORREÇÃO DA RAIS

A Rais (Relação Anual de informações
Sociais) registra as informações dos
vínculos de trabalho, como datas de
entrada e saída de empregos

A declaração da Rais deve ser entre-
gue anualmente pelo empregador ao
governo e servirá de base para atuali-
zar outros cadastros oficiais

Esse serviço só está disponível para em-
presas que deram baixa no CNPJ (Ca-
dastro Nacional de Pessoa Jurídica)
após encerrarem as suas atividades

Quem pode utilizar - O trabalhador ou
trabalhadora pode abrir um processo
administrativo para solicitar altera-
ções cadastrais. O serviço também está
disponível para empresas

O serviço está disponível no portal
GOV.BR

O acesso direto à correção da Rais pode
ser feito por meio do link:https://
www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-
alteracao-no-banco-de-dados-da-rais

Pedido: após acessar o link, procure na
tela a opção SOLICITAR

Cadastre uma senha!

O portal GOV.BR reúne diversos servi-
ços do governo ao cidadão

Essa é a mesma senha para utilizar, por
exemplo, o Meu INSS

Se não tem senha, siga as orientações
do portal para cadastrar uma

Acesso: se já tem cadastro no portal,
informe o número do CPF e a senha

Orientações

Se o pedido for feito pelo trabalhador,
o pedido de alterações cadastrais pre-
cisa seguir as seguintes etapas:

a) Preencher o formulário Pessoa Físi-
ca (disponível no site)

b) Digitalizar e anexar na ficha do pe-
dido os seguintes documentos:

Documento de identificação - Dois do-
cumentos comprobatórios da infor-
mação que deseja alterar, incluir ou
excluir, como cópia da página de iden-
tificação e do registro do contrato de
trabalho da CTPS (carteira profissio-
nal) ou TRCT (Termo de Rescisão de
Contrato de Trabalho) ou outro docu-
mento comprobatório do vínculo

Se houver decisão judicial, inclua o ofí-
cio ou sentença com os dados do vín-
culo que pretende corrigir

Fontes: Ministério da Cidadania, INSS
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