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Campanha Salarial 2012
Em mais uma reunião entre o Sindicato e a CSN, realizada ontem (29/05), no antigo

Escritório Central, a empresa ofereceu um só reajuste para o salário dos trabalhadores,
cartão alimentação e auxílio creche: apenas a reposição da inflação do período, que é
de 4,88%. Veja a proposta:

CSN oferece só o INPC – 4,88%

Reajuste Salarial: INPC (4,88%), sem aumento real;
Cartão Alimentação: INPC (4,88%), sem aumento real (o cartão passa de R$

250,00 somente para R$ 262,20 – como a participação dos trabalhadores é de
10%, na prática, o cartão passa de R$ 225,00 para R$ 236,00, um mísero aumento
de R$ 11,00);

Auxílio Creche: INPC (4,88%), sem aumento real (o auxílio passa de R$ 385,00
para R$ 403,80);

OBS: Agora a empresa não possui mais convênio com nenhuma creche. Quem
tem direito a este benefício poderá escolher em qual creche colocará seus filhos
e receber o reembolso da empresa.

Posição do Sindicato: Depois de termos recusado duas propostas em mesa – se é que se
pode chamar aquilo de propostas – e evitando um futuro problema jurídico (dissídio), o
Sindicato terá que levar esta “proposta” para apreciação dos trabalhadores, em uma
assembleia que acontecerá na quinta-feira (31/05) na Praça Juarez Antunes, entre 6h e
18h, em votação secreta. A orientação do Sindicato é que o trabalhador recuse essa
proposta indecente! Vamos tentar chegar à 100% de reprovação e mostrar para a direção
da empresa nossa grande insatisfação. Depois de dois meses da entrega da pauta e de
duas prorrogações da Data Base, logo chegaremos ao meio de junho e a CSN continua
desrespeitando o trabalhador e o Sindicato com índices à conta-gotas!

Vamos dizer um NÃO para essa
proposta ridícula da CSN!

Votação quinta-feira (31/05) na
Praça Juarez Antunes, entre 6h e
18h. Trabalhador, participe, a
mudança depende de você!



Os 15 primeiros dias de benefício não pagam INSS!
Quem consegue o auxílio-doença não pode ter desconto
de contribuição á previdência, segundo a decisão da justiça.

Os segurados que recebem, ou já receberam nos
últimos cinco anos, um auxílio-doença do INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social) podem ter de volta a
contribuição previdenciária paga sobre os primeiros 15
dias de afastamento. Uma decisão do STJ (Superior
Tribunal de Justiça) garantiu essa devolução em decisão
publicada no "Diário Oficial" do início deste mês.

Quando o perito do INSS concede o auxílio, a
empresa é obrigada a pagar a primeira quinzena do
benefício – o período restante é pago pela Previdência.
O auxílio começa a contar da data do agendamento
da perícia. Se o trabalhador ficou afastado da empresa,
mas não pediu ou no consegui o auxílio-doença, a
contribuição previdenciária deve ser paga normalmente.
"O empregado afastado por motivo de doença não
presta serviço e, por isso, não recebe salário, mas
apenas uma verba de caráter previdenciário de seu
empregador, durante os primeiros quinze dias", diz o
ministro Mauro Campbell Marques, em sua decisão.

Quando a empresa faz o crédito dos 15 dias, é descontada
a contribuição previdenciária. A alíquota pode ser de 8%,
9% ou 11%, de acordo com o salário – a contribuição máxima
é de R$ 334,28 por mês (R$ 167,14 por 15 dias). É esse
desconto que deve ser devolvido, com correção. A devolução
dos descontos indevidos pode ser pedido em um prazo de
cinco anos. Então, quem recebeu auxílio desde outubro de
2003 pode ainda pleitear a devolução.

Se o trabalhador recebeu nesse período mais de um
auxí lio-doença, pode pedir a devolução das
contribuições previdenciárias descontadas de todos os
benefícios. Atualmente, 154.429 segurados têm auxílio
da Previdência. O único caminho para conseguir a
devolução é entrando na Justiça Federal e, nesse caso,
contra a Fazenda Nacional - é a Receita Federal que
faz o desconto do salário. A decisão do STJ pode servir

Auxílio-Doença deve ter
devolução de desconto

PLR
Em reunião com a empresa, em 29/05/2012,

ficou acertado que, mesmo com as metas não
atingidas, a PLR 2011/2012 será paga.

Contracheque
A partir deste mês, o contracheque poderá

ser impresso nos terminais do Banco do
Bradesco.

Acordo de Turno e Acordo Coletivo
A empresa ainda está estudando o assunto e

marcou uma nova reunião para 13/06/2012.

Notícias da Magnesita

Procuradores Federais de todo o país estão
ajuizando ações para que o INSS seja ressarcido
das despesas decorrentes de acidentes de
trabalho em empresas que não observaram
normas de segurança. De acordo com
procurador federal Fábio Munhoz, as ações
pretendem conscientizar os empregadores da
importância dos equipamentos e das orientações
de segurança no ambiente de trabalho.

Munhoz disse que mais de 70% das ações vão
ter ganho de causa porque é fácil comprovar a
falta de cuidado do empregador em relação à
segurança. “Via de regra, a empresa não fornece
os equipamentos de proteção, como capacete
no caso da construção civil, ou, no caso de uma
doença, equipamento que a evite”, disse.Só no
ano passado, foram ajuizadas, em todo o país,
163 ações, que rendendo aproximadamente R$
40 milhões ao INSS.

Fonte: Agência Brasil

Empresas que negligenciam
segurança no trabalho são

processadas para ressarcir o INSS

Os ministros da secretaria-geral da Presidência,
Gilberto Carvalho, e da secretaria de relações
institucionais, Ideli Salvati, se comprometeram com
representantes das centrais sindicais a apresentar uma
proposta para acabar com o imposto de renda na
Participação dos Lucros e Resultados. A proposta deverá
ser apresentada hoje (30 de maio), na sede do
Ministério da Fazenda, em Brasília, com presenças dos
Ministros Guido Mantega e Gilberto Carvalho e
representantes das centrais sindicais.

Diante do início das negociações, e atendendo ao
pedido do governo, o Deputado Federal Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho da Força, irá retirar Emenda
Parlamentar, inserida na Medida Provisória 556 (que
trata de isenções para o setor público), que pede a
isenção do IR na PLR. Vale ressaltar que tal medida
estava trancando a pauta de votações da Câmara dos
Deputados. “A partir da proposta, o governo se
comprometeu a negociar rapidamente o tema”,
adiantou Paulinho.

Governo deve votar hoje
proposta de isenção de

IR na PLR


