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Sindicato patronal faz nova proposta e
não avança nas cláusulas sociais

ACORDO COLETIVO 2010/2011

Depois da quarta reunião com o sindicato patronal, a
direçâo do Sindmetal-Sul Fluminense entende que a
proposta apresentada não atende ainda a expectativa dos
trabalhadores. Principalmente, no que diz respeito às
cláusulas sociais e o piso salarial da categoria.

A direção do sindicato já recusou as duas primeiras
propostas em mesa, não sendo levadas nem a avaliação
dos trabalhadores.

Na próxima quinta-feira (10), a direção do sindicato
estará realizando votação da proposta apresentada para
as empresas Votorantim e Saint Gobain, no horário de 6h
às 17h30, e na empresa Abreu será de 6h30 às 15h,
quando os trabalhadores estarão tendo oportunidades de
demonstrar a sua indignação diante das propostas
apresentadas até agora. As votações serão realizadas nas
portarias das empresas.

PROPOSTA

Demais empresas terão
assembléia de votação na 5ª-feira

Reajuste salarial:
5,49% (INPC) + 1% de

aumento real

Piso salarial:
R$ 586,00

As assembléias de votação serão nesta quinta-feira (10),
às 18h, nos seguintes locais:

Empresas de Volta Redonda e Pinheiral: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro (sede)
Barra Mansa e Quatis: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia (subsede)
Porto Real, Resende e Itatiaia: Rua Dr. Tavares,130, Centro (subsede)

Reajuste salarial:
6% (INPC + aumento real)

Piso salarial: R$ 532,00



Jornal do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel.: (24) 3323-1584
Resende: Rua Dr. Tavares,130 - Centro - Telefax: (24) 3360-9895

Acaba de entrar em vigor
nesta 2ª-feira (7) as novas
regras da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS)
que ampliam o número de
exames e proce-dimentos
que os planos de saúde são
obrigados a cobrir.

Planos de saúde terão que dar
mais cobertura aos seus usuários

As mudanças devem
beneficiar cerca de 44
milhões de brasileiros que
contrataram planos de
saúde a partir de primeiro
de janeiro de 1999.

Entre os 70 novos
procedimentos que os

planos são obrigados a cobrir,
16 são da área odontológica,
como a colocação de coroas
e blocos. Outros 54 são
avanços da medicina, como
as cirurgias menos traumá-
ticas feitas com auxílio do
vídeo, o transplante de medula
e exames genéticos e de
imagem. O pet scan, que
ajuda a visualizar tumores e
outras doenças, é um deles.
O exame custa cerca de R$
3,5 mil, valor que muitos
planos não cobrem.

As novas regras também
aumentam o número de
consultas de especialistas
como psicólogos, nutri-
cionistas, fonoaudiólogos e
fisioterapeutas que os planos
de saúde têm que cobrir. O

número de sessões varia de
12 a 24 dependendo da
doença e da especialidade.
No caso dos psicólogos,
elas podem chegar a 40,
desde que indicadas por um
psiquiatra.

A ANS deve divulgar
nesta semana o reajuste
anual dos planos de saúde,
previsto por lei. Mas o
impacto dos novos
procedimentos no valor das
mensalidades só será
avaliado pela ANS no ano
que vem. A expectativa da
agência é que as novas
coberturas encareçam os
planos em cerca de 1%. Já
as seguradoras esperam
altas maiores.

Fonte: globo.com

Atualização anual de PPP´s é
obrigatoriedade de todas as

empresas metalúrgicas
Todas as empresas

metalúrgicas são obrigadas
a atualizar anualmente os
Laudos Técnicos de
Condições de Ambiente de
Trabalho - LTCAT. Essa é
uma deliberação do INSS
porque são os laudos que
determinam os valores do
recolhimento das GFIP's,
além de ser o único docu-
mento oficial para o INSS
que reconhece as apo-
sentadorias especiais.

O problema é que as
empresas não atualizam os
dados em função do impacto
dos valores mensais que
serão obrigados a pagar,
além do passivo trabalhista
que as empresas têm que
pagar judicialmente. E o
sindicato entrou na luta para
que seja cumprida a de-
terminação.

Com muita mobilização, o
INSS acabou entrando na
Justiça Federal contra a CSN,

exigindo a atualização dos
laudos técnicos anualmente,
conforme a lei,  e com in-
formações precisas sobre os
PPP's. Todo processo de-
veria ser acompanhado pelo
sindicato e da Fundacentro,
ent idade governamental
especializada em saúde e
segurança ambiental. Só que
a CSN acelerou as atua-
lizações sem a presença da
Fundacentro ou do sindicato.
Mesmo assim, a Justiça

Federal encaminhou os
laudos à Fundacentro para
análise. São 70 laudos e
8.700 medições ambientais de
toda Usina. Eles serão
entregues à Justiça Federal que
deverá validar ou não os
levantamentos apresentados
pela CSN. E assim que ti-
vermos mais notícias infor-
maremos aos trabalhadores.
E isso poderá acontecer com
qualquer outra empresa que
desrespeitar a lei.
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