
Planos de saúde terão
que dar mais cobertura

aos seus usuários

 Acaba de entrar em vigor,
as novas regras da Agência
de Saúde Suplementar (ANS)
que ampliam o número de
exames e procedimentos que
os planos de saúde são
obrigados a cobrir.

As mudanças devem
beneficiar cerca de 44 milhões
de brasileiros que contrataram

planos de saúde a
partir de 1º de
janeiro de 1999.

Entre os 70
novos procedi-
mentos, 16 são da
área odontoló-
gica. Outros 54
são avanços da
medicina, como

as cirurgias menos
traumáticas feitas com o
auxílio do vídeo, o trans-
plante de medula e exames
genéticos e de imagem. O
pet scan, que ajuda a
visualizar tumores e outras
doenças, 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, nutricio-
nistas, fonoaudiólogos e
fisioterapeutas que os planos
de saúde têm que cobrir. Por
exemplo, as sessões de
terapia com psicólogos, po-
dem 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.
Fonte: www.globo.com

Montadoras estão
preocupadas com o

preço do aço no Brasil

Acordo salarial
das terceiras:
a passos de
tartaruga

A passos lentos, as
empresas tercerizadas
pela CSN têm buscado
negociar com o sindicato.

Nesta última quarta-
feira (9), tiveram votações
nas empresas Sankyu e
Comau,   que tiveram
suas propostas recusa-
das pelos trabalhadores.

Todos os anos, não só
essas empresas como
também as outras
contratadas pela CSN,
parece que aguardam o
resultado das negocia-

ções com a CSN para
poder definir os seus
acordos com seus traba-
lhadores.

E o sindicato fica ten-
tando avançar na pauta de
reivindicação dos traba-
lhadores. E sempre se
colocando a disposição
das empresas, que
podem definir a data,
hora e o local, para dar
prosseguimento as
negociações sobre o
acordo coletivo 2010/
2011.

As montadoras estão
querendo pleitear ao governo
federal a isenção de impostos
para o aço importado. Esta
intenção tem se dado em
função dos valores que vem
sendo cobrados pelas
siderurgicas nacionais para
a compra do mesmo produto.

Segundo o ex-presidente
da filial da Fiat no Brasil,
atual no comando das
compras do grupo Fiat em
todo o mundo, Gianni Coda,
o preço chega a ser até
40% mais caro. Em
passagem pelo Brasil, o
engenheiro soube que a
filial brasileira pretende

importar este ano entre
15% e 20% do aço que usa
de paises como Coreia e
Taiwan. Segundo a
montadora, mesmo levando
em conta os custos com a
alíquota do Imposto de
Importação e frete, o aço
vindo do exterior custa
ainda 15% menos.

A empresa diz que um
carro leva em torno de 60%
em aço do seu peso total.
E conclui afirmando que a
dependência do aço é
inevitável e que ainda vai
levar bastante tempo
carregando pelo menos
uma tonelada do produto.
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Magnesita

Reunião sobre o acordo
coletivo será hoje. No
próximo boletim o sindicato
informará o resultado da
negociação.

ACORDO COLETIVO

CSN

A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos parabeniza
os cipistas recém-eleitos da
Usina Presidente Vargas
(CSN). E, desde já, se coloca
disposição para esclarecer
dúvidas e colaborar para o
que for necessário no bom
desempenho de suas
funções.

Sindicato
parabeniza

os novos
cipistas eleitos

da CSN



Nesta quarta-feira, dia
9N, o sindicato, através de sua
assessoria jurídica, foi ao Rio
de Janeiro, e garantiu a data
base e o acordo coletivo por
mais trinta dias. Esta medida
ocorreu sem que o sindicato
tivesse qualquer indicativo de
nova prorrogação por parte da
CSN.

O departamento jurídico
do sindicato deu entrada no
Tribunal Regional do
Trabalho, através de pro-
testo judicial, na forma do

Sindicato prorrogou na Justiça a data
base e o acordo coletivo por 30 dias
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É como se pode classificar o que foi publicado
no Chama nº 1085, no dia 9/6/2010.

A VERDADE SOBRE A DATA BASE

que lhe assegura no artigo
867 do Código de Processo
Civil. Trata-se de uma
medida tão forte que o artigo
871 do mesmo Código não
admite qualquer questio-
namento por parte da CSN.
Sendo assim, fica as-
segurado por trinta dias a
data base e o acordo coletivo
da empresa, com todas as
suas cláusulas. E qualquer
negociação com reajuste
salarial será retroativo ao dia
1º de maio.

Este é outro erro do
informativo da CSN.
Porque o acordo coletivo
da empresa já vem
sendo renovado ao
longo dos anos, fazendo
com que essas cláusulas
já estejam incorporadas

Quanto a perda
de direitos dos

funcionários da CSN
ao contrato de trabalho
de cada um de seus
funcionários. Mais uma
vez, o informativo da
CSN presta o papel de
criar pânico entre os
trabalhadores. Uma arma
terrorista da empresa.

O sindicato quer que a
CSN continue competitiva no
mercado, mas sabe que a
empresa hoje gasta somente
8% do seu custo total, com
a mão-de-obra para produzir
cada tonelada de aço. Já que
ela tem a sua própria mina
de minério, matéria prima
principal na produção de
aço, que vem constantemente

POR QUE O SALÁRIO DO METALÚRGICO
DA CSN ESTÁ ARROCHADO?

recebendo reajuste no
mercado internacional.

Até hoje, dia 11, não foi
falado em greve ou dissídio
porque esta diretoria acredita
que o melhor caminho para
sair do impasse ainda é na
mesa de negociação,
diretamente com a empresa.

Com a palavra, a direção
da CSN.

Ao longo de
vários anos, os
reajustes
salariais
(reposições da
inflação e
aumentos reais)
foram trocados
por abonos e
adiantamentos
de PLR.


