
Nova resolução da Previdência Social
reduz contribuição ao SAT

Nesta segunda-feira (14),
a Previdência Social pu-
blicou uma resolução que al-
tera o método de cálculo do
Fator Acidentário de Pre-
venção (FAP).

Em vigor desde janeiro,
o FAP é ut il izado para
diminuir ou aumentar a con-
tribuição ao Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT).
O objetivo do governo é

reduzir os índices de acidente
de trabalho de empresas que
registram grandes percen-
tuais e estimular aquelas que
possuem baixos índices ou
não os têm.

A aplicação do FAP -
variável de 0,5 a dois pontos
- pode reduzir a contribuição
à metade ou dobrar, che-
gando a 6% sobre a folha
de salários. A principal

modificação, prevista na
Resolução nº 1.316, do
Conselho Nacional de
Previdência Social, favorece
350 mil companhias que não
registraram nenhum tipo de
acidente entre 2007 e 2008.
Todas elas terão direito a
menor alíquota do FAP, ou
seja 0,5. Assim, terão os
valores recolhidos ao SAT
reduzidos à metade a partir

Empresas que não têm registros de acidentes pagarão menos
de 1º de setembro. A
resolução também prevê
uma sanção caso o
contribuinte omita algum
acidente. Nesse caso, o FAP
será de dois pontos. O que
significa um acréscimo de
100% ao SAT. As alterações
resultaram de negociações
entre a Previdência e
entidades empresariais.

Fonte: Valor Econômico

Atenção trabalhadores
das empresas contratadas

da CSN
Na terça-feira, dia 22, o sindicato publicará um
boletim com todas as propostas das empresas

contratadas da CSN. Fiquem atentos!
E as propostas serão colocadas em votação na quinta-

feira, dia 24. Não seja um expectador nessa luta,
participe, pois um sindicato forte só é possível

com a mobilização da categoria.
O sindicato quer o diálogo, mas se pagar pra ver, verá.



Mesmo com a dispo-
sição da diretoria do
sindicato em retomar as
negociações, a CSN não
moveu uma palha e
continua sentada em
berço esplêndido, sem
se importar com a
insatisfação dos traba-
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Hora de mobilização
Prazo para negociação com a CSN está terminando

lhadores. Por isso, pu-
blicaremos nesta se-
gunda-feira (21) o edital
para realização de
assembleia na lei de
greve e, após o prazo,
iremos convocar os
companheiros para
mobilizações.

CHEGOU A HORA
DA MOBILIZAÇÃO!
Para conseguirmos

um acordo coletivo que
atenda as reivindicações
é preciso que os tra-
balhadores da CSN e das
contratadas  estejam uni-
dos e organizados.  Que

sejam atuantes na
campanha salar ial e
participem das mobili-
zações. Esse é o segredo
para o sucesso de nos-
sas lutas, pois somente
com o sindicato forte os
trabalhadores terão voz
ativa perante a empresa.

Governo mantêm o fator
previdenciário

Na terça-feira (15), o
presidente Lula concedeu o
reajuste de 7,7% para os
aposentados que ganham
acima de um salário mínimo
e vetou o fim do fator
previdenciário, que reduz o
valor das aposentadorias
dos trabalhadores.

É uma covardia do Governo
que se diz popular e preo-
cupado com os trabalhadores

UNIODONTO
Plano para
sócios do
sindicato

Você, que é sócio do
sindicato, pode ter um plano
odontológico por uma
mensalidade de apenas R$
13,26 por pessoa. É só
comparecer ao sindicato
levando seus documentos e
solicitar o seu convênio.

A Uniodonto conta com
171 dentistas cooperados
na região e oferece aos
conveniados os seguintes
serviços: diagnóstico, radio-
logia, prevenção em saúde
bucal, Dentística, Periodontia,
Endodont ia e Cirurgia.
Sindicalize-se e utilize todos
os convênios oferecidos pelo
Sindicato dos Metalúrgicos.

não acabar com esse
famigerado fator previden-
ciário, implantado em 1998,
pelo governo Fernando
Henrique, que posterga e
reduz as aposentadorias com
o argumento que a Previdência
Social está quebrada. Esse
problema seria solucionado se
houvesse uma cobrança dos
milhões que as empresas
deixam de pagar.

E por que será que as
centrais sindicais não se
posicionaram firmemente
contra o fator? Porque os
movimentos sociais estão
calados?

Um governo que tem a
chance de mudar e veta o
fim do fator previdenciário,
sabendo que pre judica
milhões de trabalhadores? É
piada de mau gosto!

COVARDIA COM OS TRABALHADORES
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