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Sindicato aguarda
nova proposta da CSN
O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense - após mais uma recusa em massa

pelos trabalhadores da proposta oferecida pela empresa - aguarda agora que a CSN
convoque para uma nova reunião e apresente avanços significativos nos benefícios
aos seus funcionários. O recado já foi dado: a data-base é MAIO e a gestão deste
sindicato não irá entregar os benefícios já conquistados. Nada que seja retrocesso nos
diretitos do trabalhador será apoiado pelo Sindmetal-SF! Mesmo que a empresa continue
com essa brincadeira e ofereça outra proposta aquém do esperado, ela será levada à
votação. Mas dessa vez vai ser diferente. Se o sindicato julgar que a proposta não
atende às expectativas, a cédula de votação terá a opção GREVE!

A ação de recuperação das perdas do FGTS
dos trabalhadores surgiu do fato de que desde
1999 não estão corrigindo o saldo do Fundo
de Garantia como determina a lei e isto está
causando um rombo de bilhões de reais nas
contas dos trabalhadores. As perdas chegam
a 88,3%, um verdadeiro crime econômico contra
a classe trabalhadora, e são resultado da
manipulação da TR (Taxa de Referência), que
incide no cálculo do FGTS.

A partir daí, recentemente, a Força Sindical
entrou com uma ação na Justiça cobrando a
diferença da correção monetária que não está
sendo aplicada no FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço). E assim que a ForçaE assim que a ForçaE assim que a ForçaE assim que a ForçaE assim que a Força
Sindical ganhar essa ação, da qual oSindical ganhar essa ação, da qual oSindical ganhar essa ação, da qual oSindical ganhar essa ação, da qual oSindical ganhar essa ação, da qual o
Sindmetal-SF faz parte, os associadosSindmetal-SF faz parte, os associadosSindmetal-SF faz parte, os associadosSindmetal-SF faz parte, os associadosSindmetal-SF faz parte, os associados
serão chamados ao sindicato paraserão chamados ao sindicato paraserão chamados ao sindicato paraserão chamados ao sindicato paraserão chamados ao sindicato para
trazerem seus documentos e setrazerem seus documentos e setrazerem seus documentos e setrazerem seus documentos e setrazerem seus documentos e se
qualificarem ao processo.qualificarem ao processo.qualificarem ao processo.qualificarem ao processo.qualificarem ao processo.

A remuneração das contas do Fundo segue
uma fórmula: Taxa Referencial (TR) mais juros

Saiba sobre a ação de recuperação das
perdas do FGTS dos trabalhadores

de 3% ano. Como o governo vem reduzindo
aos poucos a correção da TR - até chegar a
zero em setembro do ano passado -, o reajuste
das contas do Fundo também diminuiu.

Veja o que aconteceu:Veja o que aconteceu:Veja o que aconteceu:Veja o que aconteceu:Veja o que aconteceu:
• No ano 2000 a inflação foi de 5,27%,

e o governo aplicou 2,09% nas contas;
• Em 2005 a inflação foi de 5,05%, e

aplicaram 2,83% nas contas;
• Em 2009 a inflação foi de 4,11%, e

as contas receberam só 0,7%;
• Desde setembro de 2012 a correção

das contas tem sido de 0%.
As perguntas mais frequentes sobreAs perguntas mais frequentes sobreAs perguntas mais frequentes sobreAs perguntas mais frequentes sobreAs perguntas mais frequentes sobre

como proceder:como proceder:como proceder:como proceder:como proceder:
Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?
Assim que for julgada a ação principal, o

sindicato informará à categoria e disponibilizará
horários de atendimento para receber os documentos
abaixo, para participar da ação coletiva.

Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?
Cédula de Identidade, comprovante de

endereço, PIS/PASEP (cópia da CTPS), Extrato do
FGTS (Caixa Econômica Federal) e Carta de
Concessão do Benefício (no caso dos aposentados).

Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?
Todo brasileiro que tenha tido algum saldo

em seu FGTS entre1999 e 2013,  esteja ele
aposentado ou não.

Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?
Os valores dependem de caso a caso, de acordo

com o período em que o trabalhador possuiu valores
depositados no FGTS. Há casos em que a
atualização chega a 88,3% do valor do fundo.

Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?
Tudo vai depender de como a Justiça decidirá.

Porém, o FGTS possui regras específicas para os
saques. A tendência – como aconteceu no acordo
de 2001 – é que só possam sacar os recursos os
trabalhadores que já adquiriram esse direito,
como os demitidos sem justa causa e os
aposentados. Em outros casos, a vitória na
Justiça significará o aumento do valor do fundo,
para quando o trabalhador puder sacá-lo.
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As manifestações que vêm
ocorrendo nos últimos dias em todo
o país e, na quinta-feira, em Volta
Redonda, foram estimuladas pelo
aumento das tarifas de ônibus e por
melhores condições do transporte
coletivo.  Mas, logo nas primeiras
atividades ocorridas nas principais
capitais do país, verificou-se que as
reivindicações eram maiores,
envolvendo mais investimento na
educação, em saúde, segurança e
até contra a corrupção.

O presidente do sindicato,
Renato Soares, defende a
iniciativa, que vem surpreendendo
a todos, inclusive as grandes
autoridades políticas em todo
Brasil. “Trata-se de uma
manifestação legítima da
sociedade brasileira. Precisamos
deste tipo de iniciativa, que
mostre aos políticos de forma clara
que está faltando mais
investimentos em áreas sociais
como educação, saúde, segurança

e transporte. Como pode um país
como o nosso, que necessita de
tantas melhorias pela qualidade
de vida da população, priorizar
investimentos para realizar uma
Copa do Mundo”.

O sindicato disponibilizou

Sindicato apoia iniciativa popular
por melhorias em áreas sociais

Foto: Cris Oliveira

 seucarro de som para que lideran-
ças pudessem manifestar seu
apoio. Várias lideranças estudantis,
que fizeram parte da organização
do movimento, puderam falar suas
palavras de ordem e agitar os cerca
de 20 mil presentes na atividade.

Depois de reconhecer o direito
dos aposentados ao recálculo de
seus benefícios pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS),
o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
enfrentará outra discussão sobre a
chamada reaposentadoria. Os
ministros terão que decidir se há
um prazo para o segurado pedir o
recálculo no Judiciário.

Segundo advogados e procura-
dores federais, os ministros poderão
limitar o direito ao recálculo. Na
reaposentadoria, o segurado renun-
cia à aposentadoria e pede uma nova
para abranger os anos de contribuição
recolhidos ao INSS no período em que
permaneceu no mercado de trabalho,
mesmo aposentado. Em maio, a 1ª
Seção do STJ, por unanimidade,
decidiu que os aposentados têm direito

STJ discute prazo para reaposentadoria
ao recálculo. A palavra final sobre o
assunto, porém, será do Supremo
Tribunal Federal (STF).

Enquanto o Supremo não se
manifesta, o STJ pretende finalizar
a discussão. Primeiramente, os
ministros da 1ª Seção da Corte
deverão dizer se há prazo para
pedir a reaposentadoria. Caso
determinem que sim, definirão o
momento em que começa a correr.
A Procuradoria-Geral Federal
(PGF), que representa o INSS no
caso, defende que o aposentado
tem dez anos, a partir da concessão
da primeira aposentadoria, para
entrar com a ação na Justiça. A
tese tem como base o artigo 103,
da Lei nº 8.213, de 1991.

Os advogados dos segurados
discordam. Dizem que a reaposen-

tadoria não é uma revisão, mas um
novo benefício, concedido com
critérios distintos do anterior. A tese
da reaposentadoria ganhou corpo
com ações de pessoas que se
aposentaram em 1999, ano da
entrada em vigor do fator
previdenciário. Alguns trabalhadores
se aposentaram com 45 anos de
idade por causa da insegurança do
novo mecanismo e perderam até
30% do valor do benefício.

O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos Renato Soares defende
que o direito do trabalhador deve
ser garantido, não limitado. “O INSS
está querendo limitar o prazo para
10 anos para tentar economizar. Mas
o trabalhador tem que receber o que
lhe é de direito, independente do
tempo que tenha passado”, opina.


