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SEM ACORDO SINDICATO INSTAURA
DISSÍDIO COLETIVO NO TRT

Os trabalhadores recusaram este ano a proposta salarial do sindicato patronal. Com isso, não assinamos
a Convenção Coletiva porque houve divergências nas
cláusulas referentes ao reajuste de salário, piso mínimo da categoria e jornada reduzida, sendo a proposta
patronal prejudicial aos trabalhadores. O sindicato das
empresas ofereceu apenas 4,5% de reajuste, sendo que
a reivindicação inicial do Sindicato dos Empregados de
Agentes Autônomos no Comércio era de 10%. Os trabalhadores também querem que o menor piso seja igual
ao piso estadual de R$ 581,88, enquanto o patronal
oferece R$ 536,00 para contínuos, serventes, faxineiros, atendentes, agentes de portaria, serviços gerais e
assemelhados. Nas funções administrativas, de vendas
e profissionais em geral, o patronal ofereceu de piso R$
632,00 – abaixo do reivindicado pelo sindicato obreiro,
de R$ 686,00.

Para resolver o impasse, o Sindicato instaurou Dissídio Coletivo no Tribunal Regional do Trabalho e aguarda nos próximos dias entrar na pauta de julgamento,
quando os desembargadores definirão o índice de reajuste que será aplicado em 2010.
O Sindicato propõe na ação que ingressou no TRT
que a redação da Cláusula Terceira seja mudada para:
“Fica vedada a contratação do empregado com carga
horária mensal reduzida, salvo se for acordada com o
sindicato de classe e desde que não comprometa o já
combalido salário do empregado”.

Atendente deve ser retirado da Convenção Coletiva

Sindicato pede garantia do reajuste
Para que os trabalhadores não sejam prejudicados
pela falta da Convenção Coletiva, o Sindicato enviou em
fevereiro ofícios para as empresas pedindo que os salários sejam reajustados no mínimo em 4,36% com base
na inflação do período (INPC), ficando para depois do
julgamento do Dissídio algo mais que for determinado
pela Justiça. A data base da categoria é 1º de fevereiro.
Qualquer dúvida a empresa deve solicitar ao Sindicato

a circular com o índice pelo fax: 2242-1202.

Contra a redução da carga horária e salário
Outro ponto divergente se refere à Cláusula Terceira
proposta pelo sindicato das empresas a favor da carga
horária reduzida de 180 horas, pois no fim do mês o empregado acaba recebendo menos que o piso nacional de
R$ 510 – que é inconstitucional.

No processo que está sendo apreciado pelo Tribunal do Trabalho o Sindicato pediu a retirada da palavra “atendente” das funções enquadradas da primeira faixa salarial e que recebem o menor piso, porque
a denominação é muito genérica, trazendo prejuízo ao
trabalhador. O atendente, dependendo do que seja, executa serviços de apoio às áreas de recursos humanos,
administração, logística, escritório de advocacia, entre
outros. Os atendentes de empresas de assessoramento,
perícias, informações e pesquisas, além dos que trabalham com empresas de agentes autônomos do comércio,
fazem treinamentos e possuem conhecimentos que lhes
são exigidos, e, simplesmente, não podem receber o menor piso de todos os trabalhadores.

NCST/RJ defende qualificação e sistema confederativo

As diretoras Goretti (Federação), Maria Helena (C) e
Maria Alves (D) representaram o Sindicato

Salário mínimo de R$
2.257,52 segundo Dieese
Página 2

Mais de 400 dirigentes sindicais do Rio e de outras regiões do Estado, representando 82 entidades,
lotaram o auditório da ABI no Seminário Regional
da Nova Central Sindical dos Trabalhadores/RJ dia
23/07. A Federação dos Vigilantes e Prestadores de
Serviços participou com delegação expressiva, representando 14 sindicatos filiados. Os diretores do Sindicato dos Trabalhadores de Agentes Autônomos, Maria
Alves e Maria Helena, integraram a delegação.
Presidido por Sebastião José, presidente NCST/
RJ, o evento contou com a presença de José Calixto
Ramos, presidente nacional da NCST e dos palestrantes do Ipea e Dieese, Marcio Pochmann e Paulo
Jager, que falaram sobre “Qualificação Profissional e
o Mercado de Trabalho”. O Fator Previdenciário e a
Dignidade dos Trabalhadores” foi discutido por Celso

Ação Sindical:
Trabalhador recebe 40 mil
Página 3

Amaral, diretor nacional da NCST e José Augusto
da Silva, Coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores.
Calixto Ramos alertou sobre a grande batalha
que aguarda os sindicalistas para derrubar o veto
presidencial ao fim do fator. Expressou sua preocupação com mudanças na estrutura sindical decorrentes da portaria 186, defendendo o sistema confederativo criado há mais de sessenta anos.
A NCST/RJ homenageou as 11 federações filiadas com placa comemorativa. Maria Goretti, secretária da Federação, recebeu a placa em nome do
presidente licenciado, Fernando Bandeira, que se
encontrava em Salvador, participando de Congresso, representando José Calixto Ramos.

1.300 trabalhadores
atendidos em um ano
Página 3

Lula veta
fator previdenciário
Página 4
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Trabalhadores de 30 empresas
A Luta continua fecharam acordo em separado

EDITORIAL

Chegamos em meados de 2010 com
algumas vitórias a comemorar e derrotas a lamentar. Saudamos a decisão
do governo em sancionar o reajuste de
7,72% dos aposentados, o que vai melhorar os benefícios de mais 8 milhões
de inativos, injetando cerca de R$ 6,7
bilhões no mercado. O presidente fez
justiça àqueles que tanto trabalharam
e contribuíram para ter proventos dignos no ocaso de suas vidas, período em
que têm despesas elevadas com planos de saúde muitas vezes extorsivos e
medicamentos caríssimos. O reajuste
foi também uma vitória do movimento sindical que apoiou os inativos em
suas mobilizações.
Saudamos também a política de
valorização do salário mínimo que
produziu resultados positivos, injetando recursos no mercado interno, o que
diminuiu os efeitos da crise.
A lamentar, o veto ao fator previdenciário que prejudica de forma perversa os trabalhadores que estão prestes a se aposentar. Esse veto vai exigir
muita mobilização dos trabalhadores
que se empenharão para derrubá-lo.
A lamentar também a decisão do
Banco Central de elevar para 10,75%
as taxas de juros para o pagamento da
dívida interna. O Brasil voltou a ser
o 1º do mundo nesse ranking, sendo
o país onde mais se ganha dinheiro
sem trabalhar, emprestando-o para o
governo. A rolagem da dívida pública,
conforme declarações do vice-presidente, José Alencar, levou nos últimos
sete anos, cerca de R$ 1,2 trilhão dos
cofres do tesouro. Estes recursos resolveriam todos os problemas da saúde,
educação, saneamento, segurança pública entre outros.
O ano de 2010 prossegue com renovadas lutas, perseguindo objetivos não
alcançados em 2009. Por exemplo, a
campanha para a redução da jornada
de trabalho sem diminuição de salários, a aprovação da Convenção 158 da
OIT – que impede as demissões imotivadas e do projeto para terceirizados,
que regulamenta os contratos de prestação de serviços, visando dar mais
proteção a esses trabalhadores.
Sendo ano eleitoral é preciso contornar o profundo sentimento de descrença na política face aos inúmeros
escândalos que ocorreram no poder
legislativo e participar do processo
com responsabilidade. Cabe portanto ao eleitor exercer o voto consciente, mesmo sabendo que os Tribunais
Eleitorais não podem fazer as eleições
ou mesmo julgar as possíveis fraudes
no sistema do voto eletrônico sem que
haja o voto impresso. A lisura do pleito
só pode ser comprovada com a impressão do voto.

Com o objetivo de atender os trabalhadores em suas reivindicações, o Sindicato
fechou Acordo Coletivo em separado, com
as seguintes empresas: VEIRANO ADVOGADOS (Banco de Horas); MIGUEZ
DE MELLO ADVOGADOS (Banco de
Horas); CETIP S.A – BALCÃO ORGANIZAÇÃO DE ATIVOS E DERIVADOS
(Banco de Horas); UNICAD GESTÃO
DE INFORMAÇÕES E APOIO E AOS
EXPATRIADOS LTDA (Escala 12X36
horas); EBX INVESTIMENTOS LTDA
(Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2010);
LLX LOGISTICA S/A (Acordo Coletivo
de Trabalho 2009/2010); PIR 2 CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (Banco de
Horas); TAVARES PROPRIEDADE
INTELECTUAL LTDA (Banco de Horas); BUREAU VERITAS DO BRASIL
SOC. CLASSIF. E Certiﬁcadora LTDA
(Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2010);
BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA (Acordo Coletivo
de Trabalho 2009/2010); TECNITAS DO
BRASIL ASSESSORIA TECNICA E

A Bureau Veritas foi uma das empresas que
fechou acordo com o Sindicato
PERITAGENS LTDA (Acordo Coletivo
de Trabalho 2009/2010); ANALYTICAL
SOLUTIONS LTDA (Acordo Coletivo de
Trabalho 2009/2010); KRISTALL CONSULTINS LTDA (Acordo Coletivo de
Trabalho de produtividade); ACCENTURE DO BRASIL LTDA (Acordo Coletivo
de Trabalho 2009/2010); SOERENSEN
GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Banco de Horas); BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO (Banco de Horas);

ECOSTEEL GESTÃO DE ÁGUAS INDUSTRIAIS LTDA (ACT PARA ESCALA
DE REVEZAMENTO); RGM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (Banco
de Horas); MOMSEN, LEONARDOS E
CIA (ACT 2009/2010); GEODATA MEIO
AMBIENTE LTDA (ACT 2009/2010);
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA (ACT 2008/2009); ENGEFORM
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
(ACT 2009/2010); CONSTRUTORA
PASSARELLI LTDA (ACT 2009/2010);
DANNEMANN SIEMSEN BIGLER &
IPANEMA MOREIRA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL LTDA (Banco de Horas);
DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS (Banco de Horas); BUSCO MARCAS
E PATENTES (Banco de Horas); DANNEMANN SIEMSEN MEIO AMBIENTE
CONSULTORES LTDA (Banco de Horas);
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN
DE ESTUDOS DE JURÍDICO E TECNICOS (Banco de Horas).

Demissões ultrapassam
Segundo Dieese,
11 mil no primeiro semestre salário mínimo se-

As homologações feitas no Sindicato
entre abril de 2009 e junho de 2010 totalizaram a dispensa de 11.116 trabalhadores, 51 demissões a menos que no período
entre janeiro de 2008 e março de 2009.
Nos primeiros meses de 2010 houve maior
geração de empregos que se reduziram a
partir do 3º trimestre, devido ao aumento
dos juros e ao fim dos subsídios. A produção industrial estagnou o que pode gerar
mais dispensas até o fim do ano.
Freqüentemente o trabalhador chega
ao Sindicato com os cálculos das verbas
rescisórias incorretos, transformando sua
queixa em reclamação na Justiça do Trabalho.
As empresas que mais demitiram em
2010 foram: Instituto de Professores Públicos e Part (223), Accenture do Brasil
LTDA (114), CSU Cardsystem S/A (107),
Hoepers Recuperadora de Crédito S/A (72),
Seres Serv. de Recr. Sel. de Pessoal LTDA
(70), Emgepron - Empr. Ger. de Projetos
Navais (70), Fidelity Nacional Serv. Trat.
Doc. Inf. LTDA (52) Provar - Negócios de

ria de R$ 2.257,52
Na homologação os direitos do trabalhador
são respeitados
Varejo LTDA (46), Cnis Cad. Nac. Inf.
Serv. LTDA (34), Better Recursos Humanos LTDA (25), TCI BPO TEC. Conhec. Informa. S/A (21). Curiosamente, a maioria
dessas empresas também estão entre as
que mais dispensaram em 2009.
Se sua empresa não cumpre com as
obrigações trabalhistas, procure o Sindicato na Rua André Cavalcanti nº 128, Centro.
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Se o salário mínimo hoje de R$
510 fosse reajustado de acordo com os
critérios previstos no decreto Lei do
salário mínimo instituído pelo Presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de
1943 – tendo como base uma família
de quatro pessoas – seu valor seria de
R$ 2. 257,52 – equivalente a 4, 4 vezes
o mínimo para suprir as demandas do
trabalhador. A projeção é do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos – Dieese.
O parágrafo IV do artigo 7º da
Constituição Federal estabelece que o
salário mínimo deve ser “fixado em lei,
nacionalmente unificado e capaz de
atender às necessidades vitais básicas
do trabalhador e de sua família, com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo”.
Para Maria Martins, presidente
em exercício do Sindicato, a perda salarial imposta aos trabalhadores desde o golpe de 64 nunca foi recuperada
pela atual política econômica.
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Conferência demonstrou poder de mobilização das centrais
No Pacaembu, sindicalistas
apresentam propostas
aos presidenciáveis

Mais de 1.300 trabalhadores
atendidos no Sindicato nos
últimos 12 meses
O Departamento Jurídico do Sindicato atendeu entre
junho de 2009 e junho de 2010, 1.341 trabalhadores que
vieram fazer reclamação trabalhista, ou simplesmente
consultar um de nossos advogados. Entre maio de 2008 e
junho de 2009, 1.215 empregados de agentes autônomos
estiveram no Sindicato. Nos últimos 12 meses ocorreram
436 audiências na Justiça Trabalhista e 72 acordos foram
realizados entre patrões e empregados. No mesmo período, foram encaminhados à Justiça do Trabalho 401 processos, com 71 sentenças favoráveis ao trabalhador até o
momento.
Atendimento Jurídico – Diariamente os advogados do
Sindicato atendem à categoria das 8h às 12h e das 13h
às 17h. Se a empresa em que você trabalha não cumpre
com as obrigações trabalhistas, compareça ao Sindicato
na Rua André Cavalcanti nº 128, Bairro de Fátima. Nossos advogados e diretores estão aptos a esclarecer suas
dúvidas. O atendimento jurídico trabalhista é gratuito.

Trabalhadores da Codin
sem reajuste em 2009
Em assembleia realizada no Sindicato, dia 22 de
março, os empregados da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – Codin – aprovaram a pauta de reivindicações referente
ao Acordo Coletivo de 2009, com reajuste de 6,99%.
Os trabalhadores da Codin também reivindicam: auxílio alimentação de R$ 17,11 por dia, auxílio funeral
de R$ 1.384,87, auxílio creche de R$ 173,08 e auxílio
filho excepcional de R$ 173,10, sendo esses dois últimos, mensais. As propostas foram encaminhadas para
a direção da empresa que até o presente momento não
se manifestou. Em 2010 ainda não foi feito acordo, pois
este depende da aprovação da pauta reivindicatória de
2009.
Para defender os direitos dos trabalhadores o Sindicato vai convocar novamente os empregados para
reunião, a fim de buscar uma solução para o Acordo

A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora
– Conclat, ocorreu em São Paulo, no Pacaembu dia
1º de junho de 2010, reunindo cerca de 30 mil trabalhadores organizados pelas cinco centrais sindicais: NCST, CUT, Força Sindical, CTB e CGTB.
Na abertura, lideranças das centrais se revezaram
na apresentação do ato ressaltando a importância
do encontro como um marco no movimento sindical
brasileiro ao unificar propostas políticas, econômicas e sociais, que serão apresentadas aos candidatos à Presidência da República.
Para o presidente da Nova Central Sindical dos
Trabalhadores, José Calixto Ramos, as principais
bandeiras que os trabalhadores devem conquistar
neste momento são: jornada de trabalho de 40 horas, igualdade de direitos entre homens e mulhe-

res, o fim do fator previdenciário e o reajuste dos
aposentados. A realização de um evento grandioso como a Conferência, por parte das centrais, demonstra, segundo Calixto, o grau político elevado
das lideranças sindicais. “Através da maturidade
das lideranças será possível a unidade de todas
as categorias de trabalhadores, independentemente dos interesses cada uma. Essa unidade
foi fator decisivo para o sucesso do evento que
produziu documento importante com as reivindicações dos trabalhadores”, concluiu o dirigente
da Nova Central.
Diniz José Albino, diretor do Sindicato,
participou do evento, se integrando à grande
delegação do Rio, com cerca de 200 dirigentes
sindicais de diversas categorias.

AÇÃO SINDICAL
• Sindicato consegue cerca de R$ 40 mil a
funcionário da Ceasa – O empregado da Ceasa
AGP recebeu R$ 37.228.06 da Companhia Estadual
de Abastecimento por ter conseguido reverter a
suspensão da gratificação de função no período
1979/2001, em ação julgada improcedente na 16ª
Vara do Trabalho. O Jurídico do Sindicato interpôs
recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), conseguindo total procedência dos pedidos
em luta judicial que durou cinco anos.

• Acordo na Justiça beneﬁcia empregado com
R$ 7 mil - A Conceito Prestadora de Serviços de
Auxiliares de Escritório vai pagar R$ 7.200 a RPS
por acordo judicial feito na 33ª vara do Trabalho,
mais a liberação do Fundo de Garantia e Seguro
Desemprego. Ele trabalhou como auxiliar administrativo durante 5 anos e 8 meses, não recebendo as
verbas rescisórias ao sair da empresa em janeiro
de 2009. O trabalhador reclamou no Sindicato e
teve sua quitação paga e atualizada.

• Trabalhadora recebeu mais de R$ 14 mil de
construtora – A empregada EPP foi demitida da
Construtora Passareli no dia 02/02/2007 sem o devido pagamento das verbas rescisórias e do FGTS.
O Sindicato conseguiu na 74ª Vara do Trabalho
reverter a demissão por abandono para demissão
imotivada, recebendo a reclamante R$ 14.194,00.

• Petrobrás arca com rescisão de empregado
terceirizado - A empresa Rio Terra Serviços Técnicos Ltda, terceirizada da Petrobrás, não pagou as
verbas rescisórias de TCF, auxiliar de escritório,
demitida em janeiro de 2006. Como a primeira reclamada se omitiu, o Sindicato acionou a Petrobrás
baseada no enunciado 331 no Superior Tribunal
do Trabalho. A ação foi julgada procedente na 42ª
Vara do Trabalho e a Petrobrás teve que pagar R$
6.595,02 para a trabalhadora.

• Escritório de Advocacia indenizou funcionária em R$ 10 mil - CMG trabalhou como auxiliar
de escritório na empresa Carlos Roberto Schesinger
Advogados S/C e não recebeu as verbas da rescisão
contratual, após ser demitida em julho de 2005.
O Sindicato intercedeu a favor da empregada e a
29ª Vara do Trabalho mandou o escritório pagar a
quantia de R$ 10.000.
• Responsabilidade subsidiária pune
Casa&Vídeo com mais de R$ 7 mil - A Mobilita
Comércio e Indústria (Casa&Vídeo) terá que pagar
R$ 7.739,94 para o empregado APP demitido após
dois anos de trabalho, sem receber as verbas rescisórias. Ele trabalhava como ajudante de assistente
técnico. A empresa terceirizada Load Coop. dos
Profissionais Logísticas e Movimentação de Cargas
não pagou o trabalhador e o Sindicato responsabilizou subsidiariamente na Justiça a Casa&Vídeo,
que teve que arcar com a rescisão contratual, mais
a liberação do FGTS e Seguro Desemprego de 5
meses. APP foi demitido em abril de 2005 com o
fechamento da Load.

• Encarregada de pessoal recebeu R$ 6 mil de
empresa – ABS, encarregada de Departamento
Pessoal, vai receber R$ 6.000 da empresa SPM
Processamento e Serviços Ltda por determinação
da 80ª Vara do Trabalho. O Sindicato conseguiu
acordo na Justiça pelo período que a funcionária
ficou sem receber o auxílio alimentação, pagos
com juros e correção monetária.
• Justiça manda pagar rescisão de trabalhadora - A recepcionista FGA vai receber, por determinação da 40ª Vara do Trabalho, R$ 3.156,77
da empresa JF. Serviços Técnicos Especializados
Ltda, referente à rescisão contratual ocorrida em
abril de 2003, fora o FGTS e Seguro Desemprego.
A empresa não pagou as verbas rescisórias e foi
acionada na Justiça Trabalhista pelo Sindicato.
FGA trabalhava na empresa há um ano e três
meses.
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Sancionado reajuste de 7,72% para aposentados
do período mais 80% do PIB,
chegando aos 7,72%, beneficiando mais de oito milhões
de brasileiros.
Já o fator previdenciário
foi vetado pelo presidente, o
que significa que os trabalhadores que estão prestes a
se aposentar terão que trabalhar mais tempo para não
serem prejudicados em seus
proventos. O governo estuda
uma regra alternativa – a
proposta pelo deputado Pepe
Vargas (PT/RS) – conhecida como Fórmula 85/95 pela
qual a aposentadoria seria
concedida quando a soma
da idade e do tempo de contribuição chegasse a 85 para
as mulheres ou 95 para os
homens. A Nova Central não
apóia a regra por impor limite às aposentadorias.

Histórico
A queda de braço dos sindicalistas com o governo sobre o reajuste dos aposentados vem desde
2008 quando foram aprovados no Senado os projetos do Senador Paulo Paim que pediam reajuste único (para o mínimo e aposentados) e o fim
do fator previdenciário. A luta foi intensificada
ano passado, sendo que no dia 12 de novembro
o presidente Lula recebeu os representantes da
NCST, Fernando Bandeira, Diretor de Assuntos
Parlamentares, Moacyr Tesch, Secretário Geral,
e Francisco Calasans, Diretor Jurídico. Lula deixou claro que não havia condições de conceder o
reajuste pedido (inflação mais 80% do PIB) devido às limitações do orçamento. Após novas reuniões e muita mobilização o presidente prometeu
melhorar o índice.
Entretanto, no final de dezembro, ignorando
promessas, editou a Medida Provisória 475/09,
válida a partir de 1º de janeiro, concedendo reajuste de 6,14% para os aposentados, com ganho
real de 2,55%, enquanto o aumento do mínimo foi
de 9,68%, com ganho real de 6%.
Por causa dos aumentos diferenciados, todos
os anos mais aposentados têm seus benefícios
achatados para o mínimo. Segundo Warley Mar-

O QUE O SINDICATO OFERECE A VOCÊ
Assistência Jurídica:
Os advogados do Sindicato prestam atendimento na área trabalhista, acompanhando as audiências, acordos e processos em nome dos trabalhadores. O
atendimento na sede ou subsede de Campo Grande é feito de segunda a sextafeira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Se você precisar de alguma ajuda ou
orientação não hesite em procurar o Sindicato.
Kombi Assistencial:
O associado e seus dependentes têm direito a transporte gratuito em caso
de doenças ou de movimentos grevistas e reivindicatórios. Na hora do sufoco
procure o sindicato.
Auxílios em dinheiro:
É garantido ao trabalhador – após um ano de associado –, auxílio pecuniário nos
casos: natalidade, matrimônio, doença ou morte do titular ou dependente.
Atendimento Social:
Os diretores estão de plantão à disposição da categoria, para solucionar problemas junto às empresas, orientar e receber denúncias que serão encaminhadas
às autoridades competentes.
30% nas consultas de oftalmologia
Consultas, avaliações e exames médicos de vista são realizados no Centro do Rio
e em Niterói, na Clínica de Olhos Dr. Evandil Júnior. Para ser atendido é preciso
pegar um encaminhamento na secretaria da presidência do Sindicato.
Caminhão de Mudanças:
Os associados têm ao seu dispor um caminhão baú com ajudante, por apenas R$
80,00, para mudanças em todo o Grande Rio, Niterói e São Gonçalo (nas terças
e quintas-feiras). Brevemente, novo caminhão zero km substituirá o atual.
Plano de Saúde Acmerj:
Oferece aos associados e dependentes consultas e emergências 24 horas com
pronto-socorro de urgência, sem internação, nas clínicas conveniadas no Centro,
Zonas Norte, Oeste, Sul e Baixada Fluminense.
Plano Odontológico:
Associados e dependentes têm direito a tratamento dentário em consultórios no
Centro e Catete, para obturações, tratamento de um canal, limpeza completa
com remoção de tártaro e implantação de próteses.
Informações adicionais sobre os benefícios nos Tels: 2242-1339 ou 2242-1193

Presidente Lula recebeu os sindicalistas da
Nova Central Bandeira (C) e Calasans (E)
tins, presidente da Confederação Brasileira dos
Aposentados - Cobap, com o pequeno reajuste, a
partir de janeiro, mais de 250 mil aposentados
passaram a ganhar o piso. Para Fernando Bandeira, presidente licenciado do Sindicato, se a
situação não for revertida, em dez anos todos os
inativos do INSS estarão ganhando apenas o piso
nacional.

Lula veta fator previdenciário
prejudicando aposentados
O fator previdenciário criado pela Lei nº 9.876/99, no
governo FHC, reduz entre 35
e 40% os benefícios previdenciários dos trabalhadores pelo
INSS. Seu objetivo foi inibir as
aposentadorias precoces, sendo alternativa de controle de
gastos da Previdência Social,
beneficiando a previdência privada oferecida pelos banqueiros.
A fórmula matemática redutora das aposentadorias
leva em consideração a idade,
Aposentados protestaram na Câmara pelo ﬁm do Fator
a alíquota e o tempo de contribuição no momento da aposentadoria, foi aprovado no Senado e depois na Câe a expectativa de vida do trabalhador. mara, o projeto de lei 296/03 que acaba
Quanto maior a sobrevida, menor o va- com o fator previdenciário. O projeto
lor do benefício. Após a implantação do foi incorporado na Medida Provisória
fator, muitos trabalhadores foram in- 475 através da Emenda do Deputado
duzidos a retardar suas aposentadorias Federal Fernando Coruja (PPS/SC) e
para não ter prejuízos em seus proven- vetado pelo presidente Lula dia 15 de
tos, sendo os mais atingidos aqueles junho. A Nova Central deu apoio total
que começaram a trabalhar cedo, na à Confederação Brasileira dos Aposenmaioria dos casos os mais pobres.
tados - COBAP, acompanhando as pasPara corrigir essa injustiça, o sena- seatas e vigílias no Congresso, na luta
dor Paulo Paim (PT/RS) apresentou e pelo fim do fator.

LUTA
O
E AÇÃ

Vamos manter
nossa união

SINDICATO DOS
EMPREGADOS DE
AGENTES AUTÔNOMOS - RJ
Tel.: 2242-1193 / 2242-1339

IMPRESSO

Finalmente foi sancionado
pelo presidente Lula, dia 15
de junho, o reajuste de 7,72%
para aposentados e pensionistas do INSS que ganham
acima do mínimo. A Medida
Provisória 475 do reajuste
dos aposentados foi aprovada
dia 4 de maio, na Câmara dos
Deputados e dia 19 no Senado, por unanimidade, em votação histórica. O pagamento
retroativo a janeiro foi efetuado em agosto.
A MP 475 editada pelo
presidente em dezembro de
2009, havia fixado o índice
de reajuste para os aposentados de 6,14% (inflação do
período mais 50% do PIB).
Posteriormente, com a grande mobilização dos aposentados, apoiados pela Nova
Central Sindical de Trabalhadores, o índice foi elevado,
tendo-se em vista a inflação

