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O Supremo Tribunal Federal (STF)
começou a julgar nesta semana
se o trabalhador que usa
equipamento de proteção
individual (EPI) em condições
insalubres tem direito à
aposentadoria especial. Depois de
um voto contrário do relator,
ministro Luiz Fux, a análise do caso
em repercussão geral - sobre
exposição a ruído - foi
interrompida por um pedido de
vista do ministro Roberto Barroso.

No caso, o trabalhador
desenvolveu suas atividades entre
2002 e 2006 em ambiente com
ruído em níveis superiores a 90
decibéis e recebeu equipamento
de proteção individual. O caso
chegou ao Supremo por meio de
recurso do INSS contra acórdão
da 1ª Turma Recursal da Seção
Judiciária de Santa Catarina.

A segunda instância entendeu que
o uso de equipamento de
proteção individual, ainda que
elimine a insalubridade, em casos
de exposição a ruído, não
descaracterizaria o tempo de
serviço especial prestado.

Para o INSS, porém, estando
patente e confirmada a eficácia
do equipamento de proteção
distribuído, o trabalhador não teria
direito ao benefício.

STF julga
concessão de
aposentadoria

especial

Renato Soares se
despede da presidência

do Sindicato

Hoje é o último dia de Renato
Soares como presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos. A
partir de amanhã, assume Silvio
Campos, que se comprometeu em
dar continuidade ao trabalho do
seu antecessor. Durante os seus
dois mandatos, Renato Soares
lutou para conseguir resgatar a
dignidade dos trabalhadores. E
conseguiu: acordo salarial com
aumento real, a volta do turno
de seis horas, desjejum e entre
outras conquistas.
No mandato de Renato, o
sindicato injetou mais de R$ 50
milhões na economia da região.
Esse montante é referente aos
processos trabalhistas que o órgão
sindical moveu contra empresas
da região nos últimos três anos.
“Na história do sindicato, o

SINDICALISTA FAZ DOIS MANDATOS
HISTÓRICOS, BENEFICIANDO MILHARES

DE TRABALHADORES

ONU elogia mandato de
Renato Soares

“Todo sindicato deve existir como instrumento de defesa
dos direitos dos trabalhadores. O trabalhador deve

confiar no seu sindicato. Em Volta Redonda, por ser uma
cidade predominantemente operária, o sindicato tem
uma importância no superativo. Renato Soares está

cumprindo esse papel”, afirma Margarida Pressburger,
representante da ONU.

trabalhador nunca recebeu tanto
quanto em nosso mandato . Os
trabalhadores só processavam a
empresa apenas quando era
demitido”, disse Renato Soares.
Além destes ganhos financeiros,
Renato Soares investiu no social
e na saúde dos trabalhadores,
firmando convênios com clínicas
médicas, cursos de idiomas,
farmácias, universidades, entre
outros. O sindicato também
promoveu eventos aos
trabalhadores como ‘Natal dos
Metalúrgicos’, ‘Festa de 1º de
Maio’ e ‘Festa dos Aposentados
e Pensionistas’, sorteando prêmios
como carros e poupanças aos
associados. E mais: Renato
modernizou todas as sedes  do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense.
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Mais de 400 pessoas participaram
da Festa dos Aposentados e
Pensionistas no dia 28/8 na sede
do Retiro. Renato Soares
(presidente) e Silvio Campos
(presidente eleito) prestigiaram o
evento, que contou também com
a participação de Silvio de
Carvalho, candidato a deputado
federal. Na ocasião, foram
servidos caldos e refrigerantes. A
festa foi animada pela banda
Remelexo. Confira os premiados
da festa.

Foram sorteados os seguintes
prêmios: Poupança de R$ 2 mil,
Poupança de R$ 1,5 mil, DVD,
Lavadora 10kg, TV 32”,
Refrigerador 407 litros,
Liquidificador, Batedeira, e, por
fim, um Microondas.

“Foi uma grande festa. Vim de
Barra Mansa para poder
participar e acabei ganhando.
Estou muito feliz e satisfeito com
o Sindicato dos Metalúrgicos”,
disse o aposentando Sérgio Luiz
da Cruz, do bairro São Sebastião,
em Barra Mansa, que ganhou uma
batedeira.

Festa promovida
pelo sindicato,

faz sucesso entre
aposentados e
pensionaistas

Nos sete primeiros meses deste ano,
20.828 trabalhadores perderam seus
empregos em Volta Redonda. Neste
período, 19.777 pessoas conseguiram
postos de trabalho. Desta forma, o
saldo negativo de 1.051 empregos, o
que corresponde uma retração de
1,44% ante o mesmo período do ano
passado. As informações são do
Cadastro Geral de Emprego e
Desemprego (Caged), do Ministério do
Trabalho.
A Construção Civil foi o setor que mais

Emprego tem retração de
1,44% em Volta Redonda

Renato Soares e Silvio
Campos participam da Festa
realizada na sede do Retiro

contribuiu para o resultado negativo em
Volta Redonda. Segundo dados do
Caged, na categoria, houve uma
redução de 18,32%. De janeiro a julho,
3.266 operários foram dispensados na
cidade, enquanto outros 1.925 foram
admitidos – um saldo negativo de 1.341.
O Comércio também teve um
desempenho negativo. No setor, houve
uma retração de mais de 4% em
comparação ao mesmo período.
Foram demitidos 7.122 comerciários e
outros 6.459 foram admitidos na cidade.

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu
nesta semana uma solução para milhares
de ações que buscam benefícios
previdenciários na Justiça. Na semana
passada, os ministros decidiram que, antes
de buscar o Judiciário, os trabalhadores
e demais interessados são obrigados a
apresentar requerimento administrativo
no Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).
A proposta foi apresentada pelo relator,
ministro Roberto Barroso, depois de
ouvir o defensor público e procurador
do INSS que atuaram no julgamento.
De acordo com o ministro, as ações
apresentadas em juizados itinerantes ou

que já receberam contestação do INSS
continuam a correr. Nos demais casos,
o autor será intimado a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob
pena de extinção do processo.
É o próprio autor que deve fazer a
postulação administrativa. A partir do
pedido, o INSS será intimado a se
manifestar em até 90 dias. Se for
acolhido administrativamente ou não
puder ter seu mérito analisado, extingue-
se a ação. Do contrário, o processo
deverá voltar a tramitar. A data do início
do ação será considerada como marco
inicial do requerimento para todos os
efeitos legais.

O Ministério da Fazenda apresentou
proposta para pagar, em 30 meses,
uma dívida de R$ 10 bilhões com o
FGTS. O valor se refere à multa
adicional de 10% criada em 2001
para cobrir dívida do fundo com
trabalhadores lesados por planos
econômicos e que está engordando as
contas do Tesouro desde 2008.

Os valores recolhidos até aquele ano
foram suficientes para cobrir as

INSS terá 90 dias para
analisar pedido

Fazenda propõe parcelar em
30 meses dívida com FGTS

despesas com o fundo referentes à
correção de planos da década de 1980.

Mesmo assim, o governo manteve a
multa adicional sobre demissões sem
justa causa, paga pelas empresas, mas
deixou de fazer o repasse ao FGTS.

Além de quitar a dívida antiga, o
governo prometeu que começará a
transferir com mais rapidez o dinheiro
que entrará daqui para frente.


