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CAMPANHA SALARIAL CSN 2011

Aprovação de pauta
Você, trabalhador, tem um compromisso com a luta por melhores condições
de trabalho, hoje, na assembleia que será realizada no Retiro, às 18h. Nós
vamos fechar a nossa pauta de reivindicações para o Acordo Coletivo 2011.
Esperamos que a participação seja maciça, pois está em jogo o seu interesse
e de sua família!
Na plenária, realizada na semana passada, os itens
mais discutidos para a pauta foram:
INPC + aumento real
Acordar o pagamento dos 40% do FGTS
Utilização dos refeitórios pelo pessoal do
Implantação de piso salarial nas emImplantação do planos de cargos e turno de revezamento
presas
salários
Aumento no valor da bolsa de estudo
Atendimento do plano de saúde Bradesco
Reajuste no valor do cartão alimentação
Melhorias no plano odontológico
no Hospital da Unimed
Revisão do fator moderador
Abrir a rede de farmárcias

Realinhamento na CSN
Guarda / Gil / Metal Líquidos / Gerência de Corte e Serviço - GCS
(funcionários da antiga Inal)
Em reunião mensal do Sindicato
com o setor de Recursos Humanos
da empresa, o Sindicato cobrou um
realinhamento nessas áreas.
O RH informou que já foi feito
um estudo, em que foram apurados

os salários médios oferecidos aos
trabalhadores por outras empresas
do mercado. O documento já foi
passado para a direção da
empresa, que deverá apontar uma
solução.

Pagamento da PLR 2010
O Sindicato solicitou que o
pagamento da PLR 2010 da CSN, a
ser paga em 2011, seja feito no dia
8 de abril, sexta-feira, véspera do

aniversário da empresa. No entanto,
a CSN afirmou que irá verificar a
possibilidade de pagamento para a
primeira quinzena do mês de abril.

Receita ampliará
fiscalização de despesas
médicas no IR
A Receita Federal padronizou o
formulário que prestadores de
serviços médicos entregam ao Fisco.
O objetivo é apertar o cerco aos
sonegadores, especialmente na área
de saúde, em que é comum o drible
tanto das empresas como das
pessoas físicas.
Para isso, foi criada, ao final de
2009, a Dmed (Declaração de
Serviços Médicos e de Saúde). Nela,
as prestadoras de serviços de saúde
e as operadoras de planos privados
de assistência à saúde informam à
Receita os pagamentos recebidos dos
clientes. A primeira Dmed será
entregue neste ano, com dados
relativos a 2010.
Com a Dmed, ficará mais fácil
cruzar os valores informados pelos
contribuintes com os apresentados
pelos planos de saúde e prestadoras
de serviços (hospitais, clínicas,
laboratórios etc.).
Por isso, a partir deste ano, o con-

tribuinte precisa ficar mais atento do
que nunca na hora de declarar as
despesas com saúde. Se declarar um
valor maior do que pagou, ou se
informar uma despesa inexistente, a
declaração será retida pela malha
fina.
Saúde: Gastos com saúde
podem ser abatidos integralmente da
renda bruta, incluindo despesas
médicas, planos de saúde, exames
médicos, cirurgias e consultas médicas - inclusive a psicólogos e terapeutas. Porém, gastos com remédios ou
em farmácias não podem ser contabilizados.
No caso de internação, recomenda-se que os custos extras - os remédios tomados ou enfermeiras particulares, por exemplo - sejam incluídos
na fatura do estabelecimento hospitalar. Isso porque, se não estiverem
na fatura, não são considerados
gastos com internação pela Receita.
Fonte: Folha de São Paulo

Eleição do
Conselho
Deliberativo e
Fiscal da CBS
A CBS divulgou o Edital de
Convocação para o processo de
votação para a eleição dos
membros dos conselhos Deliberativo e Fiscal. A votação será no
dia 25 de março, das 8h30 às 18h,
no auditório do Edifício Edmundo
Macedo Soares, antigo Escritório
Central.
Uma das chapas será composta
por membros do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense,
Sindicato dos Engenheiros e
APCBS.
Participe, você que é sócio da
CBS, pois seu futuro estará em
jogo!

Convênio
Proteção 24h para seu veículo, em
todo o terrítório nacional. A Amparo
oferece desconto para os associados do
Sindicato, na contratação do serviço.
Mais informações: (24) 3346-7122

Solidariedade
O companheiro Paulo Sérgio Maia
está internado no Hospital Vita e precisa
da solidariedade dos trabalhadores.
Ele está no setor de Oncologia, com
leucemia, e necessita de sangue de todo
os tipos.
Os companheiros que quiserem
doar devem procurar o Banco de
Sangue do Hospital Vita.
Seja solidário, doe sangue.

