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NÃO ÀS DEMISSÕES!
O sindicato teve informações de

que estão ocorrendo demissões na
CSN. Esperamos que a empresa
reflita sobre suas atitudes, cesse
imediatamente as demissões e
reintegre os demitidos. Essa postura
é contraditória. Ao mesmo tempo em
que investe em ações da Usiminas –
como foi amplamente noticiado esta
semana – e amplia sua participação
em empresas européias, por aqui
demite os nossos companheiros.

A CSN comunicou no último dia
22 que aumentou sua participação
no capital da Usiminas. Agora, a
empresa detém 15,15% das ações
preferenciais (sem direito a voto)
e 11,29% das ações ordinárias
(com direito a voto) de sua maior
concorrente no mercado brasileiro.

É bom que a direção da empresa
saiba que o sindicato vai ao
Governo do Estado e à Brasília
denunciar as demissões que começa-
ram a pipocar em Volta Redonda,
na Usina Presidente Vargas. Já

Nota foi publicada no jornal Valor Econômico de 23/08/2011

Fabricantes de ônibus e
caminhões brasileiros estão
preocupados com a concorrência
chinesa. Há receio de que fabricantes
chineses, como é o caso da
montadora de ônibus Yutong,
utilizem o Uruguai para vender
veículos ao Brasil por preços baixos,
valendo-se das facilidades tributárias
do Mercosul. É o que executivos do
setor chamam de triangulação.

Na visão de empresas brasileiras,
a importação de ônibus montados da

China pode ser o primeiro passo para
fazer a montagem de veículos no
Uruguai. Depois de prontos, parte dos
ônibus teria como destino o Brasil,
onde os veículos poderiam entrar sem
pagar imposto de importação. Entre
executivos do setor, existe também a
avaliação de que a valorização do
real permite aos chineses exportar
diretamente e entrar no mercado
brasileiro de forma competitiva,
mesmo pagando 35% de imposto de
importação.

Mercado reduz projeção de crescimento industrial
Fabricantes de ônibus e caminhões temem invasão chinesa no Brasil

Com um aumento de 39% nas
compras feitas no exterior no primeiro
semestre, a Samsung é agora a maior
importadora de produtos manufatu-
rados do país, à frente da Embraer e
das montadoras de veículos. A
Samsung é um exemplo do que ocorre
nessa área no país: os fabricantes de
bens de consumo duráveis lideraram
o aumento das importações na
primeira metade do ano.

Fabricantes de bens duráveis
lideram aumento de importações

estamos calejados, pois durante a
crise de 2008, 1.200 funcionários
foram demitidos, entre dezembro de
2008 e abril de 2009. Além disso,
a empresa pressionou o sindicato,
com essas demissões,  para
conseguir o turno de 8 horas sem
pagar um tostão e tentar acabar com
a bonificação de férias de 70%. A
empresa postergou o máximo que
pode, naquele ano, a divulgação

dos lucros, que foram de R$ 5,8
bilhões. Foi aí que a máscara caiu.

Sabemos que o mundo passa,
atualmente, por uma grande turbulên-
cia, principalmente nos Estados
Unidos e nos países europeus.
Sabemos também que o dólar está
cada vez mais fraco, e o real, mais
forte, facilitando a entrada de produtos
importados, dificultando a exportação
e gerando desemprego no Brasil.



Nova especialidade no
Centro Médico

Desde o dia 16 de
agosto, o Centro Médico
do Sindicato conta com o
atendimento de uma
nutr icionista, a Dra.
Maiara Santana Seixas.

A contratação da
profissional vem atender
a uma demanda dos
associados, que solicita-
vam orientação para ter

uma alimentação mais
saudável.

A nutricionista está
atendendo todas as
terças e quintas-feiras,
das 8h às  12h, na
subsede do Sindicato
no Retiro, que fica na Av.
Antônio de Almeida, 603.

Veja as outras especia-
lidades que temos:

Cardiologia
Dr. Álvaro
Terças e sextas-feiras
a partir de 13h30
Clínica Geral
Dra. Rosa
Sextas-feiras
a partir de 8h
Dermatologia
Dra. Magali
Segundas-feiras
a partir de 14h

Geriatria
Dra. Bernadete
Quartas-feiras
a partir de 13h30
Ginecologia
Dra. Simone
Quintas-feiras
a partir de 9h
Otorrino
Dra. Andréia
Consultas com hora
marcada

Três empresas (Cemig,
Banco do Brasil e Fornasa)
não concordaram com o
que foi acordado e

Tubonal
Referente ao acordo que foi feito em Belo

Horizonte, sobre a recuperação judicial na empresa

entraram com recursos.
Assim que estes forem
julgados, daremos mais
informações.

Os 131.161 segurados
do INSS só deverão saber
o valor dos atrasados da
revisão pelo teto a partir do
mês que vem. Os atrasados
são as diferenças não
pagas nos cinco anos
anteriores ao pedido de
correção. O pagamento
será feito entre 31 de
outubro deste ano e 31 de
janeiro de 2013, de acordo

Reajuste pelo teto começa
a ser pago em setembro

com o valor da bolada.
Quem tem até R$ 6.000 a
receber ficará no primeiro
lote, no dia 31 de outubro.
Já quem tem direito a mais
de R$ 19.000 receberá no
último lote, de 2013.

O segurado pode
consultar se está na lista de
revisão pelo telefone 135
ou pelo site da previdência
(www.previdencia.gov.br).

Aposentado com mais de 60
anos pode ficar livre do IR
Os aposentados e os

pensionistas do INSS pode-
rão ficar isentos de pagar o
Imposto de Renda a partir
do mês em que comple-
tarem 60 anos de idade.

A proposta foi aprovada
pela Comissão de Assuntos
Sociais do Senado e será
encaminhada à Comissão
de Assuntos Econômicos.

Depois, o documento
deverá seguir direto para a
aprovação na Câmara dos
Deputados, sem precisar
passar pelo plenário.

Pela regra atual, aposen-
tados e pensionistas com
mais de 65 anos já pagam
menos IR que os demais
trabalhadores porque têm
limite de isenção maior.

Quem tiver contribuído
com a Previdência por um
tempo mínimo de 15 anos
poderá ter garantido o
direito de manter a
qualidade de segurado por
tempo indeterminado (e
independentemente de
novas contribuições) para
que o dependente tenha
direto à pensão por morte,
segundo projeto aprovado
ontem pela CAS (Comissão
de Assuntos Sociais) do
Senado.

Hoje, o prazo máximo
para o dependente garantir

Projeto visa facilitar
pensão do INSS por morte

o benefício é de até dois
anos sem contribuição por
parte da pessoa que
morreu.

Para evitar um impacto
financeiro excessivo sobre a
Previdência, o senador
Casildo Maldaner (PMDB-
SC), relator da proposta,
apresentou uma emenda
para explicitar que as
pensões concedidas em
razão da aprovação da
nova lei não serão pagas
retroativamente, mas após
a concessão.

(Fonte: Agora SP)

JOGO DECISIVO
PELA SÉRIE D DO

CAMPEONATO

Voltaço
x

Formosa-GO
Domingo, dia 28,
às 16h, no Estádio
Raulino de Oliveira


