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ATENDIMENTO JURÍDICO DO SITICOM 

 

O atendimento jurídico do SITICOM Barroso ocorre toda terça-feira (atendimento Trabalhista, Previden-

ciário, Cível e Consumidor) a partir das 15:30.  

Em casos de urgência, o departamento jurídico ficará à disposição pelos telefones (32) 4101-0035, 8813-
1000 (Dr. Felipe), 8818-0246 (Dr. Rafael) e em sua sede, na Rua Virgílio de Melo Franco, nº 50, Centro, 
Barbacena/MG, CEP 36.200-112. 

Desaposentação beneficia segurado de Barroso 

Muitos aposentados do Brasil continuam a trabalhar e a, automaticamente, verter contribuições para a Pre-
vidência Social. Fato é que essas contribuições feitas após aposentadoria não revertem em qualquer be-
nefício para o segurado, uma vez que foi extinto o Pecúlio.  Desta forma, a Previdência se apropria de tais 
contribuições e oferece aos segurados aposentados apenas o Serviço de Reabilitação e os Benefícios de 
Salário Maternidade e Salário Família, conforme o caso. Em termos práticos, não há qualquer contraparti-
da às contribuições pós-aposentadoria. 

Contudo, há uma luz no fim do túnel. Há mais de dez anos, muito tem-se falado sobre a Desaposentação. 
Em breves palavras, a Desaposentação é uma manobra jurídica que visa o aumento do valor das aposen-
tadorias dos aposentados que continuaram trabalhando e contribuindo para as autarquias previdenciárias. 
Conforme já explanado por nós em noticiários anteriores, trata-se do tema mais debatido no meio previ-
denciário nos últimos anos, e que tem ganhado fôlego a cada dia.  

O tema já é pacífico nos Tribunais e no STJ e chegou recentemente ao STF, que já conta com dois votos 
favoráveis (dos Ministros Marco Aurélio e Luiz Roberto Barroso).  

Independente dos julgamentos nas instâncias superiores, os processos que se localizam nas instâncias 
inferiores têm tramitado normalmente. Tanto é que, recentemente, mais um segurado de nossa região co-
meçou a usufruir dos bons resultados da Desaposentação. O Sr. F.R.P., de Barroso/MG, que na data de 
início do processo judicial (05/11/2011) recebia R$ 2.145,00, com a Desaposentação passou a receber a 
partir de 07/11/2014 o valor de R$ 4.186,84, o que representa mais de 95% (noventa e cinco por cento) 

de aumento.  

As vitórias alcançadas em processos desta natureza deixam claro que a Desaposentação já não é mais 
uma promessa, mas sim uma realidade. Assim, os segurados que já se aposentaram e continuaram a tra-
balhar devem procurar um advogado de sua confiança e buscar a melhoria no valor de seus benefícios. 

Siticom comemora seus 57 anos de história! 

O dia 31 de Março é um dia dedicado ao Trabalhador das 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Barroso e regi-
ão. O SITICOM Barroso cresceu nos últimos anos de uma 
forma jamais vista, proporcionando a toda a categoria pro-
fissional, antes de mais nada, o valor que merece. 

Muito já foi feito, mas muito ainda há o que fazer! Venha, 
filie-se ao SITICOM Barroso e venha participar de um time 
de lutadores! 
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O SINDICATO informa que as pautas de reivindi-
cações das empresas com data  base em janeiro 
já foram entregues nas sedes das empresas. Esta-
mos aguardando os contatos das mesmas para 

iniciarmos as  negociações. 
______________________________ 

Quanto a empresa  HOLCIM, o ACT continua  em  
aberto, sendo que, após reunião realizada em 25-
/03/2015, ficou acertado que a empresa debaterá 
entre seus diretores as propostas do SITICOM 

Barroso. 
_____________________________ 

Em primeira instância, o SITICOM Barroso al-
cançou importante vitória com uma sentença 
favorável perante a 1ª Vara do Trabalho de Ba-
rbacena/MG, a qual condenou a HOLCIM Brasil 
ao pagamento do adicional noturno sobre a ex-
tensão de jornada noturna. Da decisão ainda 

cabe recurso. 

O SINDICATO mostra mais uma vez a sua força 

do ato do dia 15/01/2015, na portaria da empresa  
Holcim, onde manifestou-se no sentido de que a 
fusão Holcim/Lafarge não ocorra sem suprimir 
quaisquer direitos dos trabalhadores. Neste mes-
mo ato, cobramos da empresa o cumprimento do 
oferecido por ela mesma perante o MTE, no dia 
28/05/2014. Nesta oportunidade, a empresa havia 
oferecido 0,50% de aumento real sobre o INPC e 

não cumpriu tal oferta até a presente data. 

ESTAMOS DE OLHO! 

Medida Provisória 664/2014 
muda diversos direitos previ-

denciários. 

Ao apagar das luzes de 2014, o Governo 
Dilma editou uma Medida Provisória que 
trouxe grandes e danosas modificações para 
empresas e trabalhadores. Trazemos abaixo 
as principais modificações promovidas na 
Pensão por Morte e no Auxílio-Doença: 

1 – PENSÃO POR MORTE: Para se instituir 
a pensão por morte, o segurado falecido 
deverá contar com, no mínimo 24 meses de 
união estável ou casamento; o valor da pen-
são cai para 50% em favor da viúva/viúvo e 
mais 10% de acréscimo para cada filho me-
nor de 21 anos, limitado a 100%. O Cônjuge 
ou companheiro menores de 21 anos, rece-
berão a pensão por apenas 3 anos. Se tiver 
entre 22 e 27 anos, receberá por 6 anos, 
progredindo sucessivamente. A pensão ape-
nas será vitalícia se o cônjuge ou compa-
nheiro for maior de 40 anos.   

2 – AUXÍLIO-DOENÇA: no caso do segura-

do empregado, os primeiros quinze dias de 

afastamento por doença/evento incapacitan-

te eram custeados pelo empregador. Agora, 

a empresa passa a pagar pelos primeiros 30 

dias de afastamento.  

AS MODIFICAÇÕES ACIMA SÃO TAMBÉM 

VÁLIDAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERAIS! 


