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Conselho dos Aposentados
Reunião do Conselho dos Aposentados  Dia 10/10/2012, às 10: 00 horas

Na Nova sede do Simerj - Rua Santa Amélia, 41 - Praça da Bandeira
Entre as Estações de Estácio e Afonso Pena
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Em março de 2012 - o Simerj

denunciou no Linha Direta -

que a Casa do Profissional,

empresa contratada pelo Me-

trô Rio para prestar serviço

nas estações havia dado CA-

LOTE em seus empregados.

Na ocas ião os  empregados

afirmaram que foram dispen-

sados e não receberam os va-

lores referentes à rescisão e

ao FGTS. Para  piorar a situa-

ção a Casa do Prof iss ional

sumiu do mapa, ou seja, fe-

chou as  portas  e  seu novo

endereço é ignorado.

Essa semana um grupo de ex-

empregados nos procurou so-

licitando informações e do-

cumentação para ingressarem

com Ação Trabalhista contra

a Casa do Profissional e de

forma solidária contra o Me-

trô Rio,  que no caso era  a

contratante do serviço.

Lamentavelmente, até hoje, a

empresa não procurou resol-

ver essa situação, o que nos

f a z  i n d a g a r  s o b r e  “ c o m o
uma empresa  quer  es ta r
e n t r e  a s  d e z  m e l h o r e s
para  se  t raba lhar” ,  pode

t r a t a  s e u s  e m p r e g a d o s

terce i r izados de for ma tão

desrespei tosa .

Desejamos boa sor te aos
companheiros e que a jus-
tiça seja feita.
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Os valores já foram deposita-

dos pela RIOTRILHOS, em con-

ta judicial e a petição conjunta

já foi assinada pelas partes e a le-

varemos à Vara para que a Juíza

emita o alvará.

EDITAL  001 / 2012

Ficam convocados os integrantes da categoria metroviária, empregados da empresa Concessão
Metroviária do Rio de Janeiro S/A – METRÔ RIO, da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado
do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS e os Aposentados, para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no
próximo dia 10 de outubro de 2012, quarta-feira, às 18 horas em primeira convocação, e às 18:30 horas
em segunda e última convocação, na Sede social do SIMERJ, situada à Rua Santa Amélia, 41 - Praça da
Bandeira, CEP 20260-030-RJ, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Prestação de contas
do Exercício de 2011; e 2) Assuntos Gerais. Não havendo quórum à hora designada, a Assembleia
realizar-se-á 30 minutos após, em última convocação no mesmo dia e local, com a mesma Ordem do
Dia, com qualquer número de pessoas presentes.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2012.

HEBER FERNANDES DA SILVA

Presidente - SIMERJ

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES
METROVIÁRIOS DO RIO DE JANEIRO - CNPJ - 30.268.452/0001-10

Um número expressivo de

metroviários do Metrô Rio, mais

precisamente 901 (novecentos e

um) empregados,  demonstraram

um alto grau de consciência dei-

xando de fazer oposição a Contri-

buição Assistencial, instituída atra-

vés da Cláusula de nº 44 do Acor-

do Coletivo 2012/2014.

O valor arrecadado através da

Contribuição Assistencial Metrô RioContribuição Assistencial Metrô RioContribuição Assistencial Metrô RioContribuição Assistencial Metrô RioContribuição Assistencial Metrô Rio
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contribuição de 1% do salário base

foi de R$ 12.570,03 (doze mil qui-

nhentos e setenta reais e três centa-

vos) e como noticiado anteriormen-

te estes valores serão destinados
integralmente para a campanha
do Acordo Coletivo 2013/2014.
Não podemos deixar de mencionar

e enaltecer  que boa parte da cate-

goria, mesmo sendo filiada ao Sindi-

cato, entendeu que deveria colabo-

rar com a institruição e não se utili-

zou do direito de oposição.

Nossos sinceros agradecimentos a

todos e tenham a certeza que não

mediremos esforços para que tenha-

mos uma campanha salarial justa e

com melhores condições de traba-

lho para todos.

Valeu Categoria do Metrô Rio!

vm

O Simerj manterá  a categoria in-

formada através dos canais de

comunicacão.



Perguntas Respostas 

O que é desaposentação ou reaposentação? É uma ação que consiste na renúncia da atual 
aposentadoria para que, em seguida, uma nova 
aposentadoria seja concedida, levando em 
consideração o período contributivo pós 
aposentadoria. 

Como fazer a desaposentação ou reaposentação? Só poderá ser feita judicialmente 
Ao fazer a desaposentação é suspenso o benefício 
atual? 

Não 

Quais as últimas medidas do Congresso Nacional 
sobre a desaposentação? 

De concreto não há nada definido. Existem 
projetos de lei em tramitação. 

Quando solicito a desaposentação, tenho que 
restituir os valores recebidos a título de 
aposentadoria? 

Não 

�
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A reunião do Simerj com o Metrô

Rio aconteceu no dia 05/10, às

14 horas.  Par t ic iparam da

reunião os Gerentes do Jurídico

e de Atendimento e a Gerente de

RH e o Simerj foi representado

por um grupo de diretores.

Na pauta assuntos operacionais e

administrativos, em destaque a

situação da bilheteria e assuntos

referente ao Acordo Coletivo.

Encaminhamento também a

pesquisa realizada no metrô que

pede a criação de uma academia no

âmbito da empresa.

Os gestores tiveram ciência das

principais reivindicações dos

empregados,  agora vamos

acompanhar de perto as

soluções e os encaminhamentos

que serão dados pela empresa.

No dia 28/09, aconteceu na qua-

dra da Estácio à festa para come-

morar o início da operação do novo

trem, na verdade, foi um almoço

musical  “pago” pela empresa.

A iniciativa até que é valida, à me-

dida que são os empregados que mo-

vimentam “a roda  metrô”,  através

do seu esforço e dedicação.

Mas, por algum motivo, essa “fes-

ta” não foi igual às outras e as pes-

soas, pelo menos boa parte, não es-

tavam totalmente à vontade e tudo

pareceu muito burocrático.

Todavia, reinou o Espírito Carioca

e quem saía da festa se confraterni-

zava no barzinho da esquina com

muita alegria e entusiasmo. Provan-

do que é possível fazer um evento

onde todos podem  se divertir com

alegria e responsabilidade.

E Viva o Espírito Carioca!
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Tem sido constante o descaso com

os trabalhadores da Manutenção.

Durante o café da manhã falta

tudo: açúcar, adoçante, pó de café,

copos descartáveis, até as cafetei-

ras funcionam em estado

precário.Tem dias que não há

copeira e quem faz o café,  na von-

tade, é “alguém da limpeza”. Mas

por que isso? Será que os emprega-

dos do CM não merecem o mesmo

tratamento que os do CCO, pois lá

não vemos ninguém reclamando de

falta de material.

Muitos já falam que os empregados

do CM estão esquecidos! A empre-
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sa precisa olhar esses empregados

com mais atenção em suas ne-

cessidades básicas. Uma empre-

sa que quer estar entre as dez
melhores para se trabalhar
não pode tratar com descaso o

seu maior patrimônio, seus fun-

cionários.

Alguns dias atrás, o Simerj rece-

beu diversas reclamações, ou

melhor, reivindicações dos fun-

cionários, solicitando dois ar-

mários no vestiário, pois eles

não se conformam com a distri-

buição de apenas um armário, à

medida que, a maioria trabalha

com diversos produtos quími-

cos, não sendo recomendado

guardar o uniforme no mesmo

espaço das roupas e pertences

pessoais.

Foi enviado, de forma cordial,

documento para o RH, solicitan-

do providencias e não houve res-

posta até o momento, por isso,

estamos reiterando o nosso pe-

dido, ou seja, que a empresa dis-

tribua dois armários conforme a

necessidade dos funcionários.

Esperamos que uma situação tão

simples de resolver tenha uma

solução o mais rápido possível.

A especial ista em Direito da

Saúde, Melissa Areal Pires ex-

plica que a extensão da cober-

tura médica não vai provocar

um déficit nas contas do empre-

gador. Segundo a advogada, as

empresas quando negociam con-

tratos de assistência à saúde

Trabalhadores que sofrerem aci-

dente dentro da empresa, no traje-

to de casa para o local, contraírem

doença provocada pela atividade

laboral ou, ainda, se aposentarem

por invalidez podem contar agora

com uma proteção a mais. O Tri-

bunal Superior do Trabalho (TST)

determinou, por meio de súmula,

que a empresa terá de manter o pla-

no de saúde dos empregados nesses

casos.

Caberá ao profissional apenas o

pagamento da mensalidade e a

coparticipação, quando existir. Isto

é, ele arcará com a parte da assis-

tência médica que lhe cabia quan-

do estava em atividade. A decisão

do TST não é retroativa, logo só

vale para situações que surgirem

após a publicação da súmula no

Diário Oficial da Justiça — que

deve acontecer ainda nesta sema-

na. A decisão da Suprema Corte tra-

balhista exclui apenas as doenças

que não tiverem sua origem direta

na atividade laboral.

coletiva devem prever determi-

nações legais.

“Mesmo afastado, o trabalhador

continua no quadro de pessoal

e a empresa, quando contrata o

plano de saúde aos funcionári-

os, terá de calcular os custos de

prof iss iona is  sob benef íc io.

Tudo acabará diluído no valor

final”, diz Melissa, que explica

ainda que até se houver aumen-

to da sinistralidade, do uso do

plano, o contrato entre empre-

sa e operadora já prevê reajuste

seguindo a média.
Fonte: Jornal o Dia de 18/09/2012
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No Brasil, muitos trabalhadores se

aposentam, mas, não podem parar

de trabalhar, tendo em vista que

apenas o valor do benefício é insu-

ficiente para a subsistência da fa-

mília. Com isso, voltam ao merca-

do de trabalho com o objetivo de

aumentar a renda. Quando esses

trabalhadores decidem incorporar

ao seu benefício os anos de contri-

buição do trabalho realizado após

a aposentadoria, é necessário fazer

a DESAPOSENTAÇÃO OU
R E A P O S E N T A Ç Ã O . A

Desaposentação ou reaposentação

é uma ação que consiste na renún-

cia da atual aposentadoria para que,

em seguida, uma nova aposentado-

ria seja concedida, com a inclusão

de todo período contributivo. Prin-

cipalmente, aquele período relativo

ao lapso temporal em que o segura-

do contribuiu depois de aposentado.

O certo é que, ao ajuizar a ação de

desaposentação, o aposentado não

deixa de receber o benefício e tam-

bém não tem que restituir os valores

percebidos a título de benefício.

Algumas perguntas que podem ajudar a esclarecer suas dúvidas:
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