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O INSS informou que imple-
mentará, até fevereiro de 2012, um
projeto-piloto de concessão de
auxílios-doença por até 60 dias, sem
a necessidade de se passar por uma
perícia médica. O direito ao benefício
dessa forma será concedido a quem
tem, pelo menos, dois anos de
contribuições — sem interrupção —
até o mês anterior ao pedido.

Auxílio-doença sem perícia

Erro no pagamento – Faltam
horas extras e até horas normais.
Depois que o erro é reclamado, a
quantia só é paga no mês seguinte.

Contracheque – A entrega é feita
uma semana após o pagamento.

Espelho de ponto – O espelho
de ponto só chega um mês após o
pagamento, e os trabalhadores de-
vem assinar e devolver. Os funcioná-
rios querem que seja entregue ANTES
do pagamento, e em duas vias.

Dispensa médica – Há casos que
são de justiça. Por exemplo, o
funcionário recebe dez dias de
dispensa, e a empresa exige que o
documento seja apresentado à
médica da empresa, Dra. Heloísa
Helena, em até 24 horas, mesmo se
estiver em péssimas condições de
saúde. Muitas vezes, o período de
dispensa é reduzido pela médica,

PLR – Não há eleição para a
formação da nova comissão de
negociação. Falta traçar critérios e
metas e estabelecer o valor.

Plano de cargo e salários –
Há salários diferentes na mesma
função, falta transparência para
mudança de cargo e divulgação da
qualificação de cada um. Antes, havia
uma grade de cursos de qualificação
e alinhamento anual, mas depois que
a Siemens assumiu, nada se fala.

Hora noturna – A empresa está
pagando no contracheque, porém
descontando metade do valor.

Adicional de hora noturna –
Consta no espelho de ponto, mas
não é pago no contracheque.

Segurança – Os funcionários
temem a tubulação de gás que
passa atrás da oficina 1, pois
necessita constantemente de reparos.

Siemens: caso de polícia
A Siemens VAI, antiga Vais, anda cheia de problemas. Até a alta cúpula,

que comanda a empresa no Brasil, tem sido trocada constantemente. E isso
está refletindo nos contratos que a empresa tem, inclusive na CSN. São várias
as irregularidades.

Queremos, com urgência, uma reunião com a direção da empresa, e não
com o RH, que não tem poder de decisão. Se não conseguirmos ver uma luz
no fim do túnel, iremos fazer as denúncias no Ministério Público do Trabalho.

Veja no quadro abaixo as maiores reclamações dos trabalhadores:

O prazo muda apenas no caso
dos contribuintes individuais, que
precisarão contar com os dois anos
de contribuição, sem interrupção, no
período de até 50 dias anteriores ao
requerimento do auxílio.

O segurado precisará, ainda,
emitir um atestado eletrônico no
sistema do instituto, no máximo, 30
dias antes do requerimento.

Lista de doenças - O projeto
diminuiria as filas nos postos do INSS e
poderia permitir aos peritos fazer o
trabalho de fiscalização dos benefícios.
Números do governo mostram que
quase metade dos auxílios se encaixa
no prazo de 60 dias. São casos como
o de recuperação de pequenas cirurgi-
as, fraturas simples) e condições
inflamatórias, como tendinite.

A Igreja Católica irá lembrar os
três operários mortos no dia 9 de
novembro, durante a greve de 88,
em duas missas. Veja os horários:

Missas em homenagem
ao 9 de Novembro

Dia 09/11
12h – Igreja Nossa Senhora das Graças
19h – Igreja Santa Cecília

mesmo ela não sendo especialista no
caso do trabalhador. O local onde é
apresentado o documento é uma
clínica, sendo necessário entrar na fila
e aguardar por muito tempo até ser
atendido.

Vale transporte – A empresa tem
feito a recarga do cartão Sindpass
somente após os créditos esgotados.
O que o trabalhador gasta não é
reembolsado, assim como finais de
semana e feriados, em que as
passagens não são colocadas na
recarga.

Função irregular – Auxiliar de
mecânico exerce função de mecânico
há mais de um ano e não recebe
insalubridade.

Insalubridade – Os operadores
de PR (146 e 221) estão expostos a
alto nível de ruído e não recebem
insalubridade.



O departamento jurídico do Sindicato solicita o comparecimento dos trabalhadores
abaixo relacionados, com URGÊNCIA:

Atenção!

ALMIR SANTOS DE CARVALHO – 34597
CARLOS HENRIQUE DA SILVA – 42939
CÉLIO ANTONIO DA SILVA – 35507
DEMERVAL FERREIRA DA SILVA – 34551
EDIR ALVES DE SOUZA – 34554
GERALDO NUNES MORAES – 41811
JADER ADRIANO GUIMARÃES – 34581
JOÃO NASCIMENTO MOREIRA – 31550
JORGE MOREIRA – 41795

JOSE JADER SILVA JESUS – 26637
MARCO ANTÔNIO PEREIRA SACRAMENTO – 34560
MARLON ANTONIO GALVAO BUENO – 44546
MARLON FABRICIO MORAES RODRIGUES – 55162
MAURO LUCIO DE ALMEIDA – 41810
OSVALDO HENRIQUE GOES – 34616
OTÁVIO JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO – 34580
PAULO ROBERTO DE PAULA – 34558
UBIRAJARA XIMENES – 55788

Ações para revisão de aposentadoria não prescrevem
O Tribunal Superior do Trabalho

(TST) concluiu que os aposentados
podem entrar na Justiça a qualquer
tempo para pedir revisão do valor da
complementação de aposentadoria
paga pelo antigo empregador. O
tribunal também esclareceu que esses
processos só podem discutir parcelas
retroativas a cinco anos, contados da
propositura da ação. A decisão é
importante porque afasta a prescrição
de dois anos. Segundo esse entendi-

mento, só seria possível entrar na Justiça
para pedir a revisão da complementa-
ção de aposentadoria até dois anos
após o afastamento do trabalho.

O entendimento só vale, no entanto,
para situações em que o aposentado
chegou a receber a complementação.
Nos casos em que nenhuma parcela
foi paga, e o aposentado discute
exatamente o não recebimento, o
prazo para entrar na Justiça é de até
dois anos após a aposentadoria.

A Previdência Social poderá voltar
a pagar o pecúlio a aposentados que
continuam contribuindo para o INSS.
O secretário-executivo do ministério,
Carlos Gabas, defendeu que esse seria
o único meio de acabar de vez com a

Aposentado que voltou à ativa pode receber pecúlio
polêmica que envolve a chamada
desaposentação. A proposta que
estaria em estudo pela pasta prevê
que o INSS faria as contas e pagaria
ao segurando aquilo que ele recolheu
após a concessão do benefício.

Área de oficina de locomotiva e vagão – GSO-S
Recebemos diversas reclamações sobre a GSO-S:  é a área em que os funcionários ganham menos,

dentre as áreas da GSO (nas outras, é paga uma insalubridade de 40%, sendo que a GSO-S recebe
20%); os trabalhadores são considerados mecânico 1, e nas outras áreas são mecânico 2; todo ano, as
outras áreas ganham aumento de 10% em novembro, e a GSO-S não.

Os empregados estão desmotivados e desvalorizados, e reclamam de humilhações diversas, como
serem chamados de cavalo quando vão trocar de sapato. O abuso não pode continuar. Se a empresa
não der uma solução, entraremos com as medidas cabíveis!


