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CLÁUSULA DÉCIMA-NONA – PERÍODO DE PRÉ-APOSENTADORIA - Aos empregados
que forem demitidos da CSN, faltando 12 (doze) meses ou menos para terem direito à aposentadoria
especial ou normal, em seus prazos mínimos, a CSN garantirá o pagamento das contribuições
previdenciárias e da CBS, parte do empregado e da empresa.

Parágrafo Primeiro – O pagamento previsto no caput desta cláusula será efetuado
proporcionalmente ao número de meses que faltarem para aposentadoria, respeitado o limite
máximo de 12 (doze) meses para aposentadoria por tempo de serviço e de 18 (dezoito) meses para
aposentadoria especial, e efetuado diretamente ao empregado, quando o mesmo apresentar à
CSN, documento expedido pelo órgão competente, que comprove o lapso temporal exigido para a
concessão do benefício.

Parágrafo Segundo – Terão direito ao ajustado nesta cláusula apenas os empregados que
tenham adquirido o mínimo de 90% (noventa por cento) do tempo de serviço na CSN.

Parágrafo Terceiro – Excepcionalmente, os empregados da CSN admitidos até 30/04/93,
oriundos da FEM e da COBRAPI, terão também computado, para efeito desta cláusula, o tempo de
serviço prestado àquelas empresas.

Aos trabalhadores da CSN apo-
sentados por invalidez é assegura-
do o direito de continuarem usu-
fruindo do plano de saúde ofereci-
do pela empresa, nas mesmas con-
dições anteriores à aposentadoria
por invalidez. O benefício está ga-
rantido no Edital de Privatização da
CSN e em acordos coletivos.

Os aposentados por invalidez
que estiverem tendo problemas
para continuar com o plano de-
vem procurar o Departamento Ju-
rídico do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, a fim de ajuizarem uma ação
trabalhista para o restabelecimen-
to deste.

Período pré-aposentadoria
Apesar de o sindicato ter tenta-

do e não ter conseguido abaixar
de 90% para 70% o tempo de
empresa necessário para o benefí-

cio, é importante destacar esta clá-
usula do acordo coletivo que, ain-
da assim, beneficia muitos traba-
lhadores. Veja abaixo:

Trabalhadores da
CSN aposentados
por invalidez têm

direito ao plano de
saúde

Sankyu apresenta duas
propostas

Em reunião com o sindicato na segunda-feira (dia 20), a Sankyu fez
duas propostas diferentes, que serão levadas à votação. Veja abaixo:

Proposta 1
Reajuste salarial - 7,8%, retroativo a maio

Cartão alimentação - R$ 80,00, em dezembro de 2011

A votação será na sexta-feira, dia 24, das 6h às 18h, na Praça
Juarez Antunes. A participação de todos é muito importante para conti-

nuidade da campanha salarial. Vote, pois a decisão é dos trabalhadores!!

Campanha salarial 2011

Proposta 2
Reajuste salarial - 8,3%, a partir de junho

Cartão alimentação - R$ 65,00, em dezembro de 2011



1 – Acessar o site www.previdencia.gov.br
2 – Clicar em AGÊNCIA ELETRÔNICA;
3 – Clicar em LISTA DE SERVIÇOS AO SEGURADO;
4 – Em DESTAQUES clicar em “CALCULE SUA APOSENTADORIA”;
5 – Clicar em SIMULAÇÃO DA CONTAGEM DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO;
6 – Digitar o NIT (PIS/PASEP/CIC);
7 – Preencher os campos solicitados;
8 – Adicionar os vínculos empregatícios (contrato de trabalho, data
inicial e final);
9 – Após inserir todos os vínculos, EXECUTAR a simulação;
10 – Salvar e/ou imprimir.

Nova versão do Simulador de
Aposentadoria

Está disponível na internet a nova
versão do Simulador de Aposenta-
doria. O aplicativo Simulador de
Tempo de Contribuição é uma
ferramenta que permite ao traba-
lhador calcular o tempo de contribui-
ção dos segurados do Regime Geral
de Previdência Social.

Ao acessar o serviço na página
da Previdência Social, o usuário deve
informar as datas de admissão e
demissão de cada um dos contratos

de trabalho. Ao final da simulação
é possível saber se o usuário tem as
condições para a aposentadoria,
assim como o tempo que falta para
ter direito à aposentadoria integral.

Se identificar alguma divergência
dos dados inseridos, o usuário é
informado que deve agendar um
atendimento em uma Agência da
Previdência Social para regularização
do cadastro.

Veja como fazer a simulação:

A SKF está contratando técnico de Monitoramento Pleno e técnico
em Preditiva.

Os candidatos devem residir em Volta Redonda ou proximidades.
Interessados enviar currículo para: fabiana.miranda@skf.com. Telefone
para contato: (11) 4448-8485.

Técnico de Monitoramento Pleno
- Experiência em planejamento e cumprimento de rotas de análise de vibração e
inspeção sensitiva;
- Noções de alinhamento e balanceamento de máquinas rotativas;
- Técnico completo em Mecânica ou Mecatrônica.

Técnico em Preditiva
- Experiência em planejamento e cumprimento de rotas de análise de vibração e
inspeção sensitiva;
- Técnico completo em Mecânica ou Mecatrônica.

Vagas de emprego

Planos de saúde
terão limite de prazo
para marcar consulta

médica
A Agência Nacional de Saúde

Suplementar (ANS) estabeleceu pra-
zos máximos para a marcação de
consultas e exames. As medidas co-
meçam a valer em 90 dias.

A partir de setembro, os planos
de saúde terão prazos para atender
os conveniados.

Para pediatria, clínica médica, ci-
rurgia-geral, ginecologia e obstetrí-
cia, os pacientes têm de ser atendi-
dos em até 7 dias úteis; consultas
com fonoaudiólogos, nutricionistas,
psicólogos, terapeutas ocupacionais
e fisioterapeutas têm de obedecer a
um prazo de até 10 dias; outras es-
pecialidades, como cardiologia, até
14 dias úteis.

O tempo máximo para resultado
de exames de laboratório é de 3
dias. Outros diagnósticos, até 10
dias. Cirurgias sem urgência devem
ser marcadas em até 21 dias.

Mas a resolução da Agência Na-
cional de Saúde não garante aten-
dimento com o médico da preferên-
cia do paciente. Para cumprir o pra-
zo para a consulta e os outros aten-
dimentos, o próprio convênio pas-
sará a indicar o profissional ou a clí-
nica para o conveniado.

A ANS diz que o paciente pode
procurar a agência para reclamar e
que vai punir quem não cumprir as
regras. "Elas variam desde multa até
evoluir para uma visita técnica ava-
liando as condições daquela opera-
dora atender os beneficiários. Ou até
a liquidação da operadora, caso
nenhuma dessas etapas seja cum-
prida", explicou o diretor-presidente
da ANS, Maurício Ceschin.

Se o prazo para marcar consulta
não for cumprido, o consumidor ain-
da poderá procurar um médico não
credenciado, pagar a consulta e exi-
gir o reembolso.


