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As empresas tentam
de tudo para não pagar o
que os trabalhadores têm
direito. Em matéria
publicada no Valor Eco-
nômico, dia 22 de junho,
foi divulgado que al-
gumas empresas estão
conseguindo liminares
que determinam a revisão
do Nexo Técnico Epide-
miológico (NTEP ). Tudo
para diminuir a carga
tributária previdenciária
causada pelo número de
acidentes registrados.

Empresas entram na justiça e INSS é
obrigado a revisar auxílio-doença

Encerramento do
contrato da Comau

A direção do sindicato
foi informada que o
contrato da empresa se
encerra em agosto e não
será renovado. Com isso,

a CSN assumirá os ser-
viços feitos pela Comau e
contratará a maioria dos
trabalhadores da empresa.

O sindicato está

acompanhando todo o
processo para que os
companheiros não sejam
prejudicados.

Estamos atentos!

 Informe
A direção do

sindicato vem a pú-
blico pedir desculpas
ao supervisor de turno
Luis Paulo, da CTE II,
pois foi alvo de críticas
de um dirigente sindical
que recebeu um bilhete
com denúncia de um
trabalhador e não
apurou. Logo após o
ocorrido, a direção do
sindicato foi apurar,
junto aos trabalha-
dores, e descobriu que
as reclamações não
tinham fundamento.

Projeto prevê que Previdência conte
recolhimentos extras na aposentadoria
Presidentes e correge-

dores dos 24 Tribunais
Regionais do Trabalho
(TRTs) do país decidiram
criar uma comissão,
formada por quatro in-
tegrantes, para pressionar
o Congresso Nacional a
aprovar um projeto de lei
que prevê a contagem,
para fins de aposen-
tadoria, de créditos
trabalhistas não reco-
lhidos por empresas.

Atualmente, mesmo
com decisão da Justiça
para pagamento de 13º
salário, aviso prévio e
outros direitos do
trabalhador, que re-
sultam em recolhimento
previdenciário, os valo-
res não são computa-
dos pela Previdência
Socia l para fins de
aposentadoria caso não
existam provas mate-
riais.

"A lei prevê que a prova
seja material, mas na
Justiça do Trabalho nem
sempre isso é possível, ou
porque o empregado é
clandestino ou porque a
empresa fechou as portas",
explica a desembargadora
Eneida Melo Correia de
Araújo, coor-denadora do
Colégio de Presidentes e
Corregedores de TRTs
(Coleprecor). Fonte: Valor
Econômico

Criado em 2007 pela
Previdência Social, o
NTEP relaciona deter-
minadas doenças a certas
atividades industriais.
Assim, se a doença do
empregado estiver na
lista do NTEP, a empresa
tem que pagar auxílio-
doença acidentário - ao
invés do auxílio-doença
comum - ao empregado.
Além de conceder estabi-
lidade de um ano ao fun-
cionário, isso faz com que
a empresa seja obrigada

a pagar o FGTS durante o
período da licença e passe
a ter um Fator Acidentário
de Prevenção (FAP) mais
alto, o que eleva o valor
do Seguro de Acidente
do Trabalho (SAT) da
indústria. Os recursos
contra o NTEP procuram
demonstrar que não há
relação entre a doença e
a atividade do empre-
gado. Consequente-
mente, a empresa deveria
pagar o auxílio-doença
comum ao empregado,

diminuindo a carga
tributária da empresa.

Mesmo assim, algu-
mas empresas estão
perdendo o jogo, segun-
do o diretor do Depar-
tamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocu-
pacional, Remígio Todes-
chini, a maioria dos
pedidos são mal funda-
mentados ou protela-
tórios em relação ao FAP.
"A relação das doenças
profissionais é confir-
mada em 95% dos casos."

Com informações do Valor Econômico

O sindicato não
estará funcionando
nesta sexta-fe ira ,
dia 25, em função
do jogo do Brasil.
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Trabalhadores da
CSN aprovam acordo

Os trabalhadores da
CSN aprovaram a pro-
posta negociada pelo
sidnicato e colocada em
votação ontem (23).

Com a aprovação, os
trabalhadores terão um
reajuste com base no
INPC (5,49%) mais 1,5%
de aumento real a partir
de 1 de maio, cartão ali-
mentação de R$ 200,00,
com a participação de
10% ou 30%, dependen-
do da faixa salarial,
aumento do número de
bolsas de estudo con-
cedidas aos filhos dos

A direção do sindicato se reunirá, hoje (24), com as empresas contratadas da CSN.
O acordo com a CSN já foi aprovado pelos trabalhadores, agora não tem mais desculpa.
Veja o calendário de negociação:

Negociação com as
contratadas da CSN

Vais - 9h Magnesita - 11h
MP Trafos - 14h K &K / Nomos - 16h

ACORDO COLETIVO 2010

Sankyu: PROPOSTA RECUSADA

 VEJA O RESULTADO:
NÃO - 542 VOTOS (57%)

trabalhadores, e uma
carga extra de R$ 250,00
no dia 20 de dezembro.

Essa proposta é
resultado de horas de
negociação, da mobi-
l ização dos trabalha-
dores que estiveram

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO:
SIM - 4.901 VOTOS (76%)
NÃO - 1.540 votos (24%)
Brancos e nulos - 23 votos

junto com o sindicato,
fortalecendo a diretoria

para o acordo coletivo
2010/2011.

E os trabalhadores da Sankyu reprovaram a proposta na votação realizada
ontem (23). Agora, é voltar para a mesa de negociação com uma proposta
que atenda  os trabalhadorese que possa ser levada à apreciação dos mesmos

SIM - 407 VOTOS (43%)
BRANCOS - 2 VOTOS


