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Campanha Salarial 2012
O dia 1º de Maio se aproxima e a maioria das empresas da região ainda não começou a negociar

com o Sindicato o Acordo Coletivo 2012/2013. Poucas empresas da região já negociaram e os seus
trabalhadores já aprovaram o Acordo Coletivo e a PLR 2012. São elas: MA Automotive, Consórcio
Modular (MAN) e Bentler. O Sindicato Patronal, que já recebeu a pauta de reivindicações e representa a
maioria das empresas da nossa região, marcou a primeira rodada de negociações para 26/04, desta
forma, podemos dizer que será o início das negociações para renovação da Convenção Coletiva dos
Trabalhadores do Sul Fluminense.

INSS move 1.833 ações de
cobrança de benefício

contra empresas O Sindicato esteve em Brasília no início de abril,
representado pelo presidente Renato Soares, no Palácio
do Planalto, a convite da Presidência da República,
para acompanhar a edição do plano “Brasil Maior”,
já em sua segunda edição – a primeira foi no segundo
semestre o ano passado.

Tudo muito bonito, presença dos senadores,
deputados, ministros e secretários; além de empresários
e representantes dos trabalhadores. Já o plano... nada
de belo! É a continuidade do esfolamento da classe
trabalhadora. O governo anunciou uma série de
investimentos, mas todos na foram de empréstimos,
ou seja, vai, mas volta!

Para receber a porção de benefícios anunciados, os
empresários não assumiram nenhuma obrigação para
com os trabalhadores. Depois deram com o nosso
bolso, com a nossa previdência, uma renúncia que
chamaram de “desoneração da folha”. Nos setores
beneficiados com esse tramite, os patrões não pagarão
mais os 20% do INSS, mas os trabalhadores continuam
pagando! O governo diz que não, mas nós sabemos
que tal medida irá aumentar o déficit da previdência.
Se eles podem reduzir a contribuição dos empresários,
por que não podem dar aumento para os aposentados
e pensionistas?

Mais uma vez a conta vai
para os trabalhadores!

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), entre
os anos de 2008 e 2011, entrou com um total de 1.833
ações contra empresas, cobrando os valores gastos com
benefícios previdenciários de vítimas de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais.  Através da
Procuradoria Geral Federal, o INSS espera reaver, com
essas ações, mais de R$ 363 milhões.

De acordo com o INSS, esses processos são movidos
quando é possível recolher provas mostrando que houve
negligência da empresa, resultando em acidente de
trabalho ou doença ocupacional, devido ao não
cumprimento ou à ausência de fiscalização às normas
de saúde e segurança. O objetivo do órgão é conseguir
que os empregadores que não cumprem a legislação
trabalhista arquem com os custos dos benefícios
previdenciários originados dessa prática, como
aposentadorias por invalidez e auxílios-doença.

Segundo balanço da procuradoria, o INSS obteve
vitória em 90% das ações que já foram julgadas. Os
setores com mais índices de acidentalidade no país,
de acordo com o Ministério da Previdência, são
construção civil, agroindústria, energia elétrica,
metalurgia, indústria calçadista, mineração e indústria
moveleira.

Distribuição de cartelas do bingo da Festa do Trabalhador 2012
Nos dias 25 e 26/04 na Volks e na Peugeot; e no dia 26/04 no Tecnopolo e na BMB.  É preeciso
ser  sócio para participar.  Retire sua cartela com um documento com foto e contracheque de março.




