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Dirigentes do Sindicato dos Frentistas
participaram nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no
auditório da Unioeste, da 7º Conferência Municipal
de Saúde. O objetivo do encontro foi discutir
propostas e alternativas para sanar e minimizar os
problemas de saúde pública no Município.

“Nosso sindicato tem buscado de todas as
maneiras a discussão de idéias e projetos, sempre
de forma democrática, primando pela participação
e por parcerias. O encontro foi válido e esperamos
ampliar em conjunto, ações que beneficiem
diretamente a população com melhorias no sistema
de atendimento em saúde” afirmou o presidente do
sindicato, Antonio Vieira Martins. Em função dos

Conferência discute melhorias na saúde
trabalhos que vêm realizando, o
sindicato foi eleito para
representar os
trabalhadores no
Conselho de
Saúde nos anos
2006 e 2007.

Para Vieira Mar-
tins, a participação é fun-
damental para que as propostas
aprovadas não fiquem somente no papel, pois o
papel dos sindicatos não é lutar apenas por salários
mas também por saúde, educação, moradia, lazer,
entre outras questões básicas.

Fraudadores respondem pelo crime de estelionato

Federal investiga golpes do Seguro-Desemprego
Cascavel está na mira da Polícia Federal.

O motivo é uma série de golpes contra o
Seguro-Desemprego identificada na cidade.
Na maioria dos casos, são pessoas comuns,
que sequer sabem que estão cometendo
um crime federal.

Segundo o agente federal Artur Almeida,
da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, é
configurado golpe quando o empregado é
demitido legalmente, recebe o Seguro-
Desemprego, mas continua trabalhando
de maneira informal, ou às vezes no
mesmo local - com o consentimento do patrão - ou em
outro emprego, sem que o novo empregador saiba que
ele está recebendo o seguro. Mesmo sem um
levantamento oficial, Artur confirma que são inúmeros
os inquéritos já em andamento em Cascavel.

“Esta prática tem ocorrido com muita freqüência
em Cascavel e a fiscalização do Ministério do Trabalho,
por exemplo, é difícil. O que mais tem acontecido é o
caso daqueles funcionários que são demitidos e
conseguem outro emprego enquanto estão recebendo
o seguro.

Segundo Almeida, quando comprovada a
irregularidade, o empregado é obrigado a devolver o

dinheiro que recebeu à União e ainda responde
por crime de estelionato. “O patrão pode
ter a mesma pena, se comprovado que
ele foi cúmplice na fraude”, afirma.

A pena ao acusado pelo crime de
estelionato é de um a cinco anos de
reclusão e multa. Em muitos casos, quem
pratica o golpe contra o Seguro-
Desemprego não sabe que pode parar na
prisão. Um empregador, que não quer se
identificar, diz que já foi cúmplice de um
funcionário. Ele garante que não sabia que
a ação poderia resultar em cadeia. “Um

funcionário me procurou uma vez para fazer isso. Ele
disse que estava desesperado e precisava de dinheiro,
já que passava por dificuldades financeiras. Fiquei
com pena e acabei ajudando. Eu o demiti, mas ele
continuou trabalhando informalmente para mim. Alguns
meses depois de ele ter recebido o seguro voltei a
contratá-lo”, relata.

Almeida não soube precisar quantos golpes já
foram detectados em Cascavel, mas garantiu que o
número de irregularidades é muito alto na cidade. Ele
também não revela qual a estratégia para identificar os
fraudadores. Fonte: Jornal Hoje
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Antonio Vieira Martins  - Presidente

5,58%
SAIBA COMO E ONDE RECEBER O PIS

PIADA

Quem é cliente da Caixa terá o
PIS creditado automaticamente na
conta corrente ou poupança. Mas
você também pode retirar o seu
Pis em lotéricas, cor-
respondentes bancários ou
terminais de auto-atendimento
utilizando o Cartão do Cidadão.
Basta cadastrar sua senha em uma
agência da Caixa.

Para funcionários de empresas
cadastradas no convênio Caixa
PIS-empresa, o recebimento do
PIS ocorre automaticamente pela
folha de pagamento. Têm direito

Nascidos em: Recebem a partir de:
Julho 10 / 08 / 2005
Agosto 17 / 08 / 2005
Setembro 24 / 08 / 2005
Outubro 14 / 09 / 2005
Novembro 21 / 09 / 2005
Dezembro 28 / 09 / 2005
Janeiro 11 / 10 / 2005
Fevereiro 19 / 10 / 2005
Março 26 / 10 / 2005
Abril 10 / 11 / 2005
Maio 17 / 11 / 2005
Junho 23 / 11 / 2005

Calendário para Pagamentos do Abono Salarial
e dos Rendimentos do PIS - Exercício 2005 / 2006

A campanha salarial 2005/2006
do Sindicato dos Frentistas já está
sendo deflagrada. As primeiras
assembléias para a discussão da pauta de reivindicações devem acontecer
ainda neste ano.

A data-base dos frentistas é 1º de março e a luta do sindicato é por um
acordo que garanta um bom salário. “A luta por um acordo melhor deve con-
tar com a participação de todos os trabalhadores e conquistar isso depende
de cada um de nós. Por isso, precisamos estar unidos e mobilizados.

Nossas conquistas dependem de conscientização, mobilização e
disposição para a luta. Só assim conseguiremos transformar nossas
reivindicações em realidade. Por isso, o respaldo da categoria ao sindicato
é fundamental neste momento”.

Sindicato discute
campanha salarial

2005/200613º Salário
Não se esqueça, a primeira
parcela do 13º Salário deve
ser paga até 30 de
novembro. O restante até
20 de dezembro.

O casal de velhinhos pára o seu
fusquinha num posto da estrada
para abastecer.
- Pode completar? - pergunta o
frentista.
- Pode - responde o velho
A velha, meio surda, pergunta:
- O que foi que ele disse?
- Ele perguntou se era para
completar!
- Vocês estão indo pra onde? -
pergunta o frentista, novamente.
- Estamos indo para Americana,
visitar uns parentes - responde o
velho.
E a velha:
- O que foi que ele disse?
- Ele perguntou para onde a gente
estava indo...
- Uma vez eu conheci uma mulher
de Americana! - tornou o frentista -
Mas não tive sorte... era uma
mulher impertinente, chata, que
nunca parava de falar...
E a velha:
- O que foi que ele disse?
- Ele disse que te conhece!

13º Salário

ao PIS os trabalhadores cadastrados
no programa até 04/10/1988, desde
que ainda possuam saldo de cotas
do PIS.

Já ao abono salarial têm direito
os trabalhadores cadastrados no PIS
até 2000 que tenham trabalhado, no
mínimo, 30 dias no ano base 2004
com carteira de trabalho assinada
e que tenham recebido, em média,
até 2 salários mínimos.

O PIS estará disponível até 30
de junho de 2006. Melhores
informações através do fone 0800-
5740101.

SUBSEDE  PATO BRANCO
Para atender melhor seus
associados e familiares, a
subsede do Sindicato em
Pato Branco está em novo
endereço. Agora, funciona
na Rua Tapajós, número
93, 3º andar, sala 301- A –
Centro Comercial Itatiaia.

Novo endereço


