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A Força Sindical apresentou, como
alternativa ao fator previdenciário, a
regra 80/90. Os números
correspondem à soma do tempo de
contribuição com a idade para que
mulheres/homens tenham direito à
aposentadoria no Regime Geral da
Previdência Social. Ou seja, um homem
de 60 anos, que tenha contribuído por
30 anos, tem direito à aposentadoria
integral. O mesmo vale para o homem
de 64 anos e 26 de contribuição,
mulheres com 53 anos e 27 de
contribuição, e assim por diante...

O presidente da central, deputado
Paulo Pereira, disse que, desde a criação
do fator, tem combatido sua aplicação,
devido à perversidade com os
trabalhadores no momento em que
mais precisam de auxílio: a
aposentadoria.

Paulinho sugeriu e foi acatada a
proposta de resgatar a discussão do
projeto relatado pelo deputado Pepe

Já se passou mais de uma semana, e a prorrogação da data base por mais 15 dias não surtiu
nenhum efeito até agora. A Campanha Salarial da CSN, como nos anos anteriores, está igual
enceradeira: não sai do lugar.

Campanha Salarial 2012

Regra 80/90 para aposentadoria é
apresentada pela Força Sindical

A CSN vai dividir R$ 1.200.000,00 (um
bilhão e duzentos milhões de reais) aos seus
acionistas, conforme publicação no jornal
Valor Econômico de 30/04/2012.

Já para o trabalhador, nada. Nem mesmo
a PLR, pois recebemos denúncias de que
algumas áreas da empresa pagaram somente
70% do valor devido. E olha que as metas e
critérios nem foram divulgados com
antecedência!

Enquanto isso...

Vargas (PT-RS) que propunha a
chamada fórmula 85/95 e estabelecia
quatro garantias aos trabalhadores:

1) contagem do seguro-
desemprego como tempo de
contribuição;

2) congelamento da tábua de
expectativa de vida;

3) contagem em dobro do tempo
de contribuição após 35/30 anos de
contribuição;

4) estabilidade no emprego para
o trabalhador que estiver a apenas
um ano de se aposentar.

O debate está apenas começando
e a votação de uma alternativa para o
fim do fator previdenciário, que foi eleito
como matéria prioritária pelos
parlamentares que atuam na defesa dos
trabalhadores, assalariados, aposen-
tados e pensionistas, tem chances reais
de acontecer até o segundo semestre
de 2012, antes do início da corrida
eleitoral nos municípios.

Isenção de Imposto
de Renda sobre a PLR

Uma das principais reivindicações do
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, Renato Soares Ramos,
junto ao deputado federal e sindicalista
Paulinho Pereira, é a isenção do
pagamento de Imposto de Renda sobre
a PLR recebida pelos trabalhadores.

De acordo com Renato, o governo
está sinalizando a isenção para valores
até R$ 6.000,00, aumentando
gradativamente o imposto de acordo com
a quantia recebida. Isso já é um avanço,
embora as centrais sindicais peçam um
teto de R$ 20.000,00. A proposta do
Governo Federal será debatida nesta
quinta-feira.

Renato defende a mesma isenção
também para os abonos pagos pelas
empresas. No entendimento do
movimento sindical, o Governo deve
reduzir os tributos pagos pelos trabalha-
dores, pois isso significa mais dinheiro na
mão do trabalhador, mais consumo, mais
produção e mais geração de emprego.



Plano de Saúde tem dado é dor de cabeça
Os funcionários reclamam que estão com dificuldade de marcar

consultas pelo plano de saúde da CSN, o Bradesco Saúde. No Vita, por
exemplo, ninguém atende o telefone. Ir lá pessoalmente não resolve muito,
faltam especialista que atendam pelo plano. De que adianta um benefício
se não se pode usá-lo? A CSN tem que fiscalizar os serviços de seus
prestadores! O problema em questão é a ortopedia!

Continua o assédio moral na Aciaria
A pressão e ameça de demissão na  Magnesita, terceira da CSN na Aciaria.

Os supervisores ameaçam os duncionários de demissão ao mínimo deslize.
Lembramos novamente que isso é assédio moral e crime! Os supervisores não
tem o direito de humilhar os funcionários, se querem chamar a atenção de
alguém, chamem para conversar em particular e sem ameaças!

O governo prepara nova ofensiva para pressionar a
redução dos juros do crédito consignado do INSS, uma das
modalidades mais seguras de empréstimo para os bancos. O
risco é baixo porque o banco faz o desconto direto na folha de
pagamento da Previdência, ou seja, inadimplência zero. O
consignado já representa um quinto do total de crédito pessoal
do mercado, segundo o Banco Central e a Previdência.

Apesar de bancos públicos e privados terem reduzido o
consignado, o corte foi considerado tímido para atender às
necessidades dos 29 milhões de beneficiários do INSS. Um
dos sinais da ofensiva foi o anúncio da Caixa da taxa mínima
de 0,75% (até seis meses) e a máxima de 1,77% (de 13 a
60 meses) ao mês. "Desde novembro, pedimos ao governo
redução mais drástica", diz João Batista Inocentini, presidente
do Sindicato Nacional dos Aposentados.

Representantes dos aposentados cobraram na
semana passada, em reunião do Conselho Nacional
da Previdência, que bancos e governo se empenhem
para cortar mais os juros. Outra reivindicação é baixar
de 30% para 20% o percentual que o aposentado pode
emprestar. A parcela paga todo mês, por quem fez o
empréstimo, não pode ser superior a 30% do benefício.

O número de fraudes com consignado do INSS
subiu 19,7% em um ano.

Governo quer juros
menores para os

aposentados do INSS

14h: Abertura dos portões
15h: Show com Jorge Guilherme e banda
16h: Show Infantil com os Backyardgans
17h: Rodadas 1 a 5 do Bingo
18h: Show com a Banda Alternativa
19h: Rodadas 6 e 7 do Bingo
20h: Show com Victor Yuri
21h: Rodadas 8 a 10 do Bingo
22h: Show com a Banda Realce

Além dos shows e da praça de
alimentação, teremos também um
plyground pra criançada, com pula -
pula, cama elástica, tobogã, totó,
brincadeiras com palhaços, perna de
pau, malares e muito mais!

Não fique de fora dessa grande
festa, sindicalize-se e venha se

divertir com a gente!

Programação da festa:

Refeitório sem comida
Na quinta-feira, dia 26, os trabalhadores da VAIS chegaram ao

refeitório 06, onde almoçam, e não tinha refeição para eles. Se a
situação não se resolver, colocaremos o nome do gerente geral
responsável pelo refeitório 6 no boletim.


