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A lei que amplia o aviso prévio
dos atuais 30 para até 90 dias
passou a valer na última quinta-fei-
ra. Os trabalhadores passam, por-
tanto, a ter direito a três dias ex-
tras de aviso prévio por ano traba-
lhado, até o limite de 90 dias.

O novo prazo vale quando o
trabalhador for demitido, mas po-
derá ser exigido pela empresa se o
funcionário pedir para sair.

Antes da mudança, por acordo
entre as partes, as empresas dis-
pensavam o trabalhador do cum-
primento do aviso prévio.

Para ter direito aos 90 dias o
funcio-nário terá que ter trabalha-

Aviso prévio de até
90 dias entra em vigor

do pelo menos 20 anos na mesma
empresa.

De acordo com o Ministério do
Trabalho, a lei vale para todos os
trabalhadores que estão na ativa e
têm carteira assinada.

Debate
A sanção presidencial não resol-

veu a lacuna do texto que diz res-
peito a se o benefício será retroa-
tivo aos trabalhadores demitidos
nos últimos dois anos.

O presidente da Força Sindical,
deputado Paulo Pereira da Silva
(PDT-SP), diz que a lei tem efeito
retroativo, já que dois anos é o
prazo permitido para pleitear qual-

quer direito trabalhista.
Advogados trabalhistas, entre-

tanto, discordam. "Eu considero
que não há espaço para pedir in-
denização retroativa", diz Eli Alves
da Silva, presidente da Comissão
de Direito Trabalhista da OAB-SP.

Repercussão
Sindicatos afirmaram que a re-

gra desestimulará demissões e re-
duzirá a rotatividade de trabalha-
dores em uma empresa. Já entida-
des ligadas ao setor patronal en-
xergam ao menos um efeito cola-
teral: o risco de crescimento da in-
formalidade diante de normas
mais rígidas para a empresa.

Tire suas dúvidas:

* Como é o aviso prévio hoje?
- O trabalhador tem direito a 30 dias de aviso quando
é demitido.  Se o empregador não quiser que ele cumpra
esse período, deve pagar ao ex-empregado o valor
correspondente a esse período. Quem pede demissão e
não cumpre  os 30 dias, deve ressarcir a empresa.

* O que muda?
- O aviso passa a ser de 30 dias para períodos de até um
ano de trabalho na mesma empresa. Para cada ano a
mais de trabalho, o aviso é acrescido de três dias, até o
limite de 60 dias extras, totalizando até 90 dias.

* Se tiver direito a mais de 30 dias e a empresa
não quiser que o funcionário trabalhe nesse
período, ele poderá receber um valor maior?
- Sim. A CLT afirma: “A falta do aviso prévio por parte do
empregador dá ao empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso”.

* E se o trabalhador pedir demissão e não
quiser cumprir o aviso?
- De acordo com o Ministério do Trabalho, se um
trabalhador que estiver na mesma empresa há mais de
20 anos pedir demissão e não cumprir o aviso, deverá
indenizar a empresa no valor correspondente a 90 dias
de trabalho.

* Hoje o trabalhador que é demitido e cumpre
aviso tem direito de trabalhar duas horas a
menos por dia, ou a faltar ao trabalho por
sete dias seguidos. Se tiver direito a 90 dias de
aviso, poderá faltar 21 dias consecutivos?
- O projeto de lei não afirma nada sobre isso. Segundo o
Ministério do Trabalho, nada muda, por enquanto.

* A nova regra também vale para empregados
domésticos?
- Sim, desde que o doméstico tenha carteira assinada.

* Se a medida entrar em vigor, quem já foi
demitido antes dela valer pode receber a
diferença?
- A Força Sindical afirma que vai instruir os
trabalhadores a entrar com ações exigindo esses valores.
Porém, não há certeza. O STF já decidiu, em outros
casos, que mudanças na lei não beneficiam situações
que ocorreram durante a vigência de leis anteriores.

* A demissão pode ser anulada na vigência
do aviso prévio?
- Sim. Se o trabalhador for demitido e a empresa voltar
atrás durante o cumprimento do aviso, a demissão
pode ser anulada. Entretanto, se o trabalhador não
quiser essa anulação, a empresa é obrigada a manter a
demissão. O mesmo vale para o trabalhador.

* A medida afeta a multa dos 40% do FGTS?
- Não.



Convênio de Internet
O convênio de internet com a
Superonda irá terminar no dia

30 de outubro. Para mais
informações ligar para (24)

2102-2823 ou 2102-2818.

A contagem do prazo de prescrição
para a entrar com ação de pedido de
indenização por acidente de trabalho ou
doença ocupacional se inicia na data em
que o empregado tem ciência de sua
incapacidade para o trabalho com a
concessão de aposentadoria pela
previdência social ou a data do
cancelamento do afastamento
previdenciário com a liberação do
empregado para o trabalho (ainda que
com restrições).

Esse é o entendimento adotado pela
Sexta Turma do Tribunal Superior do
Trabalho em julgamento recente de
processo envolvendo ex-emprega-do da
Companhia Brasileira de Agro-pecuária
(Cobrape) que sofreu fratura na coluna
vertebral decorrente das atividades
desempenhadas na empresa
(carregamento de sacos de terra de
aproximadamente 100kg).

Indenização

Ritual para se aposentar

O Sindicato solicita, com
urgência, o comparecimento do
trabalhador Tarcísio da Silva Santos
ao Departamento Jurídico.

Atenção!

Você, trabalhador que está prestes
a se aposentar, precisa conhecer os
trâmites e preparar os documentos. Veja
algumas orientações:

1- Tem que estar de posse do PPP
(Perfil Profissiográfico Previdenciário) de
cada empresa em que trabalhou.

- É com relação a cada PPP que será
definido o tempo de contribuição ao INSS.

- O tempo trabalhado em área que
tenha agente nocivo acima dos índices
regulamentados por lei é acrescido de
um percentual de 40% e, para ter
direito, deve estar registrado no PPP.

- A emissão do PPP com relação à
exposição ao agente insalubre também
depende da avaliação de medicina do

trabalho, com avaliação baseada no
PCMSO (programa de Controle Médico
de Saúde Ocupacional).

- É garantida ao trabalhador a
conversão para especial do tempo de
serviço prestado em atividade
profissional elencada como perigosa,
insalubre ou penosa.

2- Muitos trabalhadores passaram
por várias empresas, sendo que é
possível que tenham ido à falência. Isso
pode impossibilitar a obtenção do PPP.

3- Nas empresas de Massa Falida
em que o funcionário trabalhou exposto
ao agente nocivo, geralmente só será
computado o tempo comum trabalha-
do registrado na Carteira Profissional.

A CSN divulgou o edital de convocação dos trabalhadores para a eleição
dos representantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa),
que ocorrerá nos dias 08 e 09 de novembro de 2011, das 6h às 18h. A
votação irá eleger os representantes dos empregados para o mandato de
01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

Eleição da Cipa da CSN

A empresa Siemens Vai Metals Services Ltda deu início, no dia 11/10/
2011 ao processo eleitoral da CIPA gestão 2012, em cumprimento ao que
determina a Norma Regulamentadora – NR-5, em seu item 5.38.1 da
Portaria nº 3214 de 08/06/1978.

Cipa da Siemens

Sipat da Sankyu
De 17 a 21 de outubro, a Sankyu está realizando a XVIII SIPAT - Semana

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, no auditório da Sankyu /
Galpão do DMM (interior da CSN). O evento tem como tema “Segurança a
gente não conquista, a gente faz”.

- um carro Honda 
Civic completo 0km

na Praça Juarez Antunes

Se você ainda não é sócio, 

e participe dessa festa!
filie-se até o dia 30 de outubro 

Folga de fim de ano
O Sindicato, atendendo a um

pedido dos trabalhadores, enviou um
ofício à CSN solicitando que a empresa
libere o pessoal nos dias 23 e 30 de
dezembro, ou dias 26 de dezembro e
02 de janeiro de 2012.

Limpeza da área de lazer
Mesmo na hora em que o trabalhador tem

um momento de descanso, ele não pode desfrutar
da área de lazer da empresa, que fica em frente
à Aciaria, pois ela está abandonada e suja. O
sindicato solicita à empresa a revitalização do
local, para o bem dos trabalhadores.

Os 15 minutos são do trabalhador,
e não da empresa

Diversas reclamações têm chegado ao
Sindicato de que, nos 15 minutos que antecedem
a jornada de trabalho, a CSN está marcando
reuniõe relâmpago e usando para troca de turno.
Os 15 minutos são dos trabalhadores, para que
eles façam um lanche. Se a empresa não se
posicionar, o Sindicato irá levar o problema à
GRT e ao Ministério Público do Trabalho.


