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O sindicato está recebendo denúncias de que
a VAIS, não está cumprindo o 17º item do acor-
do coletivo.  Os reajustes salariais deveriam
ser feitos conforme avaliações de desempenho,
após 3 meses, 9 meses e 15 meses, a partir da
data de admissão. Segundo as denúncias, a
Siemes, que adquiriu a VAIS, é que está bre-
cando essas avaliações.

O sindicato  já está tomando providências e
entrando com um pedido na Delegacia Regio-
nal do Trabalho (DRT), para que seja realizada
uma mesa redonda.
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LANCHE DO TURNO
O lanche distribuído pela CSN, além de já ser

muito 'fraco', está deixando a desejar. No último dia
7, os trabalhadores reclamaram que faltou pão, no
kit distribuído na passagem do Aterrado. O sindica-
to está averiguando as denúncias e  não vai aliviar!

REFORMA NOS
VESTIÁRIOS

Os trabalhadores continuam reclamando do pés-
simo estado de conservação dos vestirários da UPV,
que segundo eles estão impróprios para o uso. Es-
tamos de olho e vamos cobrar melhorias.

SINDICATO PARTICIPA DE ENCONTRO
COM MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO

Foi realizada na úl-
tima terça-feira (14), na
sede do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimen-
to Econômico e Social
(BNDES), em São Pau-
lo, um encontro com o
ministro do Desenvolvi-
mento, Miguel Jorge,
com o objetivo de dis-
cutir investimentos para
a região e aquecer a
venda de caminhões.
Participaram o presi-
dente Renato Soares, os
diretores Bartolomeu
Citeli e Almir Paulino,
além do presidente da
Volkswagen Caminhões
e Ônibus,  Roberto
Cortês.

Entre os assuntos,
eles discutiram sobre o

programa PROCAMI-
NHONEIRO e PSI (Pro-
grama de Sustentação
do Investimento), am-
bos do BNDES. O pri-
meiro trata do financi-
amento de equipamen-
tos para caminhonei-
ros, que a partir de
agora passou por alte-
rações. Entre elas, a
ampliação da idade
máxima dos equipa-
mentos usados financi-
áveis no Programa, de
8 para 15 anos. Redu-
ção da taxa de juros de
13,5% para 4,5% ao
ano e ampliação do
prazo de financiamen-
to de 84 para 96 me-
ses.  As regras valem
para financiamento de

caminhões chassis, ca-
minhões-tratores, car-
retas, cavalos-mecâni-
cos, reboques, semi-re-
boques e carrocerias
para caminhões, novos
ou usados, de fabrica-
ção nacional.

Já o PSI trata do fi-
nanciamento a produ-
ção e a aquisição iso-
lada de equipamentos
novos, inclusive os
agrícolas,  também

com parcelamentos
maiores e taxas de ju-
ros menores.

Na opinião do presi-
dente Renato Soares, os
programas beneficiam
diretamente o mercado
regional.  "Uma inicia-
tiva leva a outra, ou
seja, mais aquisições de
caminhões, significam
mais fabricação de aço
e mais geração de em-
pregos", frisou.



A aposentadoria é um seguro que o brasileiro paga para ter uma renda no mo-
mento em que para de trabalhar. Conheça abaixo as quatro formas de se aposentar:

Todo trabalhador urbano que tenha contri-
buído para a Previdência Social por 180 me-
ses e tenha 65 anos de idade, no caso de ho-
mens, e 60 anos de idade, no caso de mulhe-
res, tem direito a se aposentar. Já no caso dos
trabalhadores rurais, a idade mínima é de 60
anos para os homens e 55 anos para mulhe-
res. Em nenhum destes casos o trabalhador
precisa sair do emprego para pedir a aposen-
tadoria.

Mas preste atenção: Para qualquer uma
destas situações, o tempo mínimo de contri-
buição é de 15 anos. A aposentadoria por
idade é irreversível e irrenunciável, ou seja,
depois de receber o primeiro pagamento ou
de sacar o FGTS ou o PIS, o segurado não
poderá desistir do benefício.

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por invalidez

Pode se aposentar por invalidez aquele tra-
balhador que, por motivo de doença ou aci-
dente, for considerado incapacitado para tra-
balhar pela perícia médica da Previdência
Social. Lembre-se que os trabalhadores que
já tenham a doença ou a lesão antes de se
inscrever na Previdência Social não podem
requerer este tipo de aposentadoria. Isso por-
que este benefício tem o objetivo de indeni-
zar aquele trabalhador que teve de se afas-
tar do mercado de trabalho por causa da
atividade laboral. Uma vez concedido o be-
nefício, o trabalhador precisa passar pela pe-
rícia médica a cada dois anos. Depois de
cada avaliação, o benefício continua sendo
pago por mais dois anos caso o beneficiário
ainda não esteja apto a voltar a trabalhar.
Mas se o trabalhador for considerado apto,
o benefício é automaticamente suspenso e o
trabalhador deve retornar à empresa.

Lembre-se: Em caso de doença, o traba-
lhador só pode se aposentar se tiver contri-
buído para a Previdência Social por no míni-
mo 12 meses. Já em caso de acidente, basta
que ele esteja contribuindo para ter direito
ao benefício.

Aposentadoria por
Tempo de Contribuição

Nesta opção, o trabalhador pode se apo-
sentar de forma integral ou proporcional. Para
ter direito à aposentadoria integral, o homem
deve comprovar, pelo menos, 35 anos de con-
tribuição e a mulher, 30 anos. Já no caso da
aposentadoria proporcional, a que somente
tem direito o trabalhador que já era filiado à
Previdência Social até 16/12/1998, o segu-
rado tem que combinar dois requisitos: o tem-
po de contribuição e a idade mínima. Os ho-
mens podem dar entrada no pedido de apo-
sentadoria proporcional aos 53 anos de ida-
de e 30 anos de contribuição. As mulheres,
por sua vez, têm direito à aposentadoria pro-
porcional aos 48 anos de idade e 25 de con-
tribuição.

Lembre-se: A aposentadoria por tempo de
contribuição também é irreversível e irrenun-
ciável, ou seja, depois de receber o primeiro
pagamento, ou de sacar o FGTS ou o PIS, o
segurado não poderá desistir do benefício.

Aposentadoria Especial

É o benefício concedido ao trabalhador ins-
crito na Previdência Social que tenha traba-
lhado em condições prejudiciais à saúde ou
à integridade física. Para ter direito à aposen-
tadoria especial, o trabalhador deve compro-
var, além do tempo de trabalho, a exposição
efetiva a agentes físicos, biológicos ou asso-
ciação de agentes prejudiciais por 15, 20 ou
25 anos, conforme o caso. A comprovação
é feita por meio do Perfil Profissiográfico Pre-
videnciário (PPP), preenchido pela empresa
com base em Laudo Técnico de Condições
Ambientais de Trabalho (LTCAT), expedido por
médico do trabalho ou engenheiro de segu-
rança do trabalho.

Fique atento: Em caso de demissão, a em-
presa é obrigada a fornecer cópia autêntica
do PPP ao trabalhador empregado. O em-
pregado doméstico, o trabalhador avulso e o
contribuinte individual filiado a uma coope-
rativa não têm direito a esse benefício.
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