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A crise que se instalou
no mundo nos últimos
meses não é culpa dos
trabalhadores e, portan-
to, não podem ser pena-
lizados, pagando esta
conta. A prática de algu-
mas empresas, que en-
tram na “farra do boi” da
especulação financeira e

Eleição da Comissão
de Fábrica

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Veja como será o calendário eleitoral As informações que che-
gam ao sindicato sobre o ex-
cesso de horas extras na BBS
são realmente de admirar.

Como que uma empre-
sa que chegou aqui na re-
gião, defendendo um
conceito de empresa de
primeiro mundo, pôde em
tão pouco tempo se trans-
formar em uma das pio-
res empresas da região.

Parece que esta empre-
sa transforma o pátio da
fábrica em um campo de
concentração. E o pior, al-
guns líderes estão se trans-
formando em verdadeiros
capatazes.

Os problemas são os

Não é o trabalhador que vai
pagar o prejuízo

BBS vai virar
caso de polícia

piores possíveis: maus tra-
tos, salários baixos, con-
dições de trabalho precá-
rias, cesta-básica inferior,
plano de cargos e salári-
os que não funciona, en-
tre outros.

Até quando a Volks vai
permitir situações como es-
tas dentro de sua fábrica.
Deixando que estes fatos
aconteçam, utilizando de
uma política de produção
a qualquer custo. Existem
várias outras situações de
desrespeito com o traba-
lhador e já está na hora
da direção da Volks tomar
as providências. Senão,
vai virar caso de polícia.

História - História - História - História - História - As Comissões de Fábrica surgiram no
Brasil durante a Ditadura Militar, como uma alternativa
de organização dos trabalhadores no local de trabalho,
já que na época a maioria dos Sindicatos estava sob
intervenção do regime e limitados politicamente na luta
pelos trabalhadores.

Com a abertura política nos Anos 80 e o fim do
regime militar, as Comissões de Fábrica continuaram e
se consolidaram como instrumento de luta e organização
nos locais de trabalho, atuando em conjunto com os
Sindicatos e as Cipas na defesa dos trabalhadores.

19/11 – divulgação
24 e 25/11 – inscrições
26 e 27/11 – campanha
28/11- votação

que com a crise perdem
bilhões, é a de empurrar
seus prejuízos aos traba-
lhadores, através de féri-
as coletivas e até de de-
missões.

O sindicato está aten-
to e busca junto as em-
presas alternativas para
garantir a manutenção

dos empregos na região.
Também, é importan-

te lembrar que o grande
lucro das empresas nos
últimos meses, através do
aumento no volume da
produção e que, por isso,
acredita-se que possam
todos passar por esta cri-
se sem grandes perdas.

É bom ficar claro que
o sindicato não vai acei-
tar discutir situações como
a redução de salários e
dos empregos. E por isso
chama a atenção de em-
presários e trabalhadores
para a importância da
união de todos no enfren-
tamento da crise.
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Turno de revezamento dos trabalhadores
A direção do sindi-

cato enviará, na se-
gunda-feira, dia 17,
um ofício para a Gal-
vasud pedindo a aber-
tura das negociações
do turno de reveza-

mento dos trabalhado-
res da empresa. O acor-
do do turno vence no
dia 31 de dezembro
deste ano.

O sindicato também
cobrou da empresa o

início das negociações
da PLR 2008/2009. Até
agora a empresa não se
manifestou quanto ao
início das reuniões que
irão definir os valores,
metas e critérios.

Quanto antes come-
çarmos as negociações
melhor, pois podere-
mos discutir com tran-
qüilidade uma propos-
ta que atenda os ansei-
os dos trabalhadores.

Galvasud

AUXÍLIO-DOENÇA, APÓS PERÍCIA DO
INSS, PODE SER TRANSFORMADO EM

AUXÍLIO-ACIDENTE OU EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

No país, 1,35 milhão
de segurados do INSS
(Instituto Nacional do Se-
guro Social) recebem o
auxílio-doença -benefício
mensal equivalente a
91% do salário de bene-
fício (valor da aposenta-
doria) pago aos afasta-
dos do trabalho por mais
de 15 dias seguidos.

Entretanto, o benefí-
cio é temporário -tem
duração máxima de dois
anos. Quem não se re-
cupera para o trabalho,
porém, pode ter o auxí-
lio trocado por outro be-
nefício: a aposentadoria
por invalidez ou o auxí-
lio-acidente.

Se o segurado que re-
cebe o auxílio-doença
não se sente recuperado
para o trabalho, ele
deve, nos últ imos 15
dias antes da data pre-
vista pelo médico perito
do INSS para a alta, pe-
dir a prorrogação do

pagamento. Nesse caso,
será marcada uma nova
avaliação médica na
Previdência.

Nesse exame, é im-
portante que o segura-
do leve laudos (exames,
atestados e receitas mé-
dicas, por exemplo) que
mostrem que a doença
não está curada e que a
volta para o trabalho é
impossível.

O perito do INSS, en-
tão, poderá decidir pela
prorrogação do auxílio-
doença por mais um pe-
ríodo de até dois anos ou
pela troca de benefício.

O segurado pode ser
inscrito na reabilitação do
INSS para que seja capa-
citado para exercer uma
outra função ou profissão.
Se a reabilitação não der
certo, ele então poderá ter
o auxílio-doença transfor-
mado em aposentadoria
por invalidez.

"Pela regra do INSS,

essa troca só é possível
se o segurado não tiver
recuperado a capacida-
de para o trabalho e se
não houver chance de
reabilitação", disse Ulis-
ses Meneguim, advoga-
do previdenciário.

A troca do auxílio-do-
ença pela aposentadoria
por invalidez é vantajo-
sa para o segurado por-
que o valor do benefício
é maior. Nessa aposen-
tadoria, o beneficiário do
INSS recebe 100% do
salário de benefício, en-
quanto no auxílio-doen-
ça ele ganha apenas
91%. "Além disso, o tem-
po de recebimento do
auxílio-doença entra na
conta como tempo de
contribuição, o que pode
aumentar mais a aposen-
tadoria", diz Meneguim.

Auxí l io-acidenteAuxí l io-acidenteAuxí l io-acidenteAuxí l io-acidenteAuxí l io-acidente
Se o perito verificar

que o segurado ficou
com alguma seqüela per-

manente que reduziu sua
capacidade de trabalho,
sem causar a invalidez,
pode ser feita troca do
auxílio-doença para um
auxílio-acidente. A van-
tagem é que o auxílio-
acidente é um benefício
pago até a aposentado-
ria, e o segurado não
precisa passar por perí-
cias de reavaliação nos
postos do INSS.

Se o segurado retor-
nar ao trabalho ou ar-
ranjar um novo empre-
go, o auxílio-acidente
continuará a ser pago.

O benefício só é can-
celado se o segurado
morrer, se aposentar ou
se receber um novo au-
xílio-doença.

O valor do auxílio-
acidente, porém, é me-
nor. O segurado recebe
50% do valor do salário
de benefício.
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