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Mantendo o ritmo lento, a CSN marcou ontem mais uma reunião com o Sindicato, só para o
dia 11 de junho (próxima segunda-feira), também no antigo Escritório Central, às 14h. A empresa
concordou em prorrogar a data-base, mantendo o Acordo Coletivo antigo por mais 9 dias.
CSN não faz mais que sua obrigação em aceitar a prorrogação, já que a maior beneficiada por
isso é ela! A data-base era dia 1º de maio, já prorrogamos até 6 de junho e agora temos até 15
de junho para negociar. Vamos ver qual vai ser a atitude da empresa depois do massacre total
que sua proposta recebeu nas urnas, com mais de 95% de recusa pelos trabalhadores! Todas
as empresas representadas por este Sindicato estão oferecendo Aumento Real aos seus
funcionários, e a CSN vem com essa de só o INPC? É bom que melhore o diálogo, a postura e
a proposta, se não vamos ter outro massacre!

Depois de 95% de recusa, Sindicato se reúne
com CSN para nova rodada de negociações

Os Sindicatos associados à
Força Sindical têm sido fortes nas
negociações salariais, obtendo
não apenas a reposição total das
perdas, mas também ganhos reais,
apesar da redução da atividade
econômica. O problema foi
superado pela redução de juros,
inflação baixa, ganho de
produtividade nas empresas e
aumento do salário mínimo, que
elevou os pisos salariais e salários
mais baixos. Além, é claro, do
poder de mobilização e greve das
categorias.

Com a falta de mão de obra
em alguns setores, como
construção civil, os trabalhadores
conseguem negociar um salário
maior. Em São Paulo, os operários
conquistaram 7,47% de reajuste
salarial, o que significa ganho real

Queda da economia não impede
conquista de Aumento Real

de 2,59% acima da inflação. Os
trabalhadores das indústrias de
bebidas de SP terão reajuste de
8%. Já os trabalhadores das
usinas de cana-de-açúcar, diante
da falta de proposta patronal,
podem entrar em greve pelo
aumento real.

Fonte: Força Sindical

Sul Fluminense
Aqui na região, o Sindicato dos

Metalúrgicos do Sul Fluminense
está em negociação com o
Sindicato Patronal (MetalSul), que
está oferecendo reajustes salariais
entre 6,5% e 7%; além de
reajustes do Piso Salarial entre
8,5% e 14%.

Ou seja, nada justif ica a
miséria de reajuste que a CSN
está oferecendo!

Em reunião realizada no Palácio do
Planalto na semana passada, a
presidente Dilma Rousseff e o presidente
da Vale, Murilo Ferreira, trataram dos
rumos da Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA). Não houve uma
conclusão sobre o que será feito,
segundo relatos de auxiliares da
presidente. Mas a situação da CSA
preocupa o governo, que atuará para
encontrar uma solução para a questão.

A CSA é uma parceria entre o grupo
alemão Thyssen Krupp AG, que detém
73,19% das ações da empresa, e a Vale.
A empresa brasileira possui os 26,81%
restantes. No dia 15 de maio, a Thyssen
Krupp AG anunciou que decidiu colocar
à venda a usina instalada no Rio de
Janeiro, alegando dificuldades com o
aumento dos custos de produção no país.

No Palácio do Planalto, a situação é
vista como um efeito da crise financeira
global a ser enfrentado.

Vale discute
rumos da CSA
com o governo
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Aposentados e demitidos já têm
direito a manter o plano de saúde

O governo não conseguiu
chegar a um acordo com os
representantes das Centrais
Sindicais sobre a isenção do
imposto de renda (IR) na
participação nos lucros e resultados
(PLR). As Centrais Sindicais
rejeitaram a proposta feita pelo
governo de isentar o IR das PLRs de
até R$ 5 mil, apenas em 2013. Em
contraproposta, os Sindicatos
sugeriram isenção para benefícios

Governo e sindicatos não
chegam a acordo sobre PLR

de até R$ 10 mil, ainda este ano. A
próxima reunião foi marcada para
11 de junho. "A proposta do
governo foi muito aquém do que
estávamos esperando", ressaltou
Miguel Torres, presidente em
exercício da Força Sindical.

Segundo relato dos sindicalistas,
O secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, teria informado que a
renúncia fiscal chegaria a R$ 1,4

Já está valendo a lei que
considera crime hospitais exigirem
qualquer quantia de pagamento
para atender um paciente em
situação de emergência, como
cheque-caução, nota promissória
e preenchimento de  formulários.
A lei  saiu no dia 29/5,  no
Diár io  Oficial da União. O
Ministério da Saúde diz que a
polícia pode ser chamada. O
paciente deve cobrar do plano de
saúde a cobertura do atendi-
mento. Se o convênio negar, o
caso poder ir à Justiça.

Quem não tiver convênio, mas
for levado a um hospital
part icular, em estado de
emergência, deve ser atendido e
permanecer no hospital até ser
estabilizado. Depois, ele poderá
ser transferido para o SUS
(Sistema Único de Saúde). Até aí,
não poderá haver cobrança do
cliente, diz o  Ministério.

Exigir cheque-
caução em hospitais

agora é crimeEstá em vigor desde o último dia
1º a norma da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) que
garante a manutenção do plano de
saúde empresarial para funcionários
aposentados ou demitidos sem justa
causa. É comum na maior parte dos
Planos de Saúde haver cláusula
prevendo elevado reajuste nas
mensalidades quando o segurado
atinge a idade de 60 anos.
Contudo, esse tipo de cláusula pode
ser considerada abusiva.

De acordo com as novas regras,
o aposentado que contribuir por
mais de dez anos pode manter o
plano pelo tempo que desejar.
Quando o período for menor, cada
ano de contribuição dará direito a
um ano no plano coletivo depois da
aposentadoria. Já os trabalhadores
demitidos sem justa causa podem
permanecer no plano por um
período equivalente a um terço do
tempo em que foram beneficiários
dentro da empresa, respeitando o
limite mínimo de seis meses e
máximo de dois anos.

A ANS definiu ainda que as
empresas poderão manter os
aposentados e demitidos no mesmo
plano dos ativos ou fazer uma
contratação exclusiva, desde que
mantendo as condições de
cobertura e rede do plano dos
ativos. Se todos estiverem no mesmo
plano, o reajuste deverá ser o
mesmo para empregados ativos,
aposentados e demitidos. No caso
da contratação exclusiva, os
beneficiários cont inuarão
protegidos, já que o cálculo do
percentual de reajuste tomará como
base todos os planos de ex-
empregados na carteira da
operadora.

A chamada portabil idade
especial também está prevista na
norma. Durante o período de
manutenção do plano, o
aposentado e o funcionário
demitidos poderão migrar para um
plano individual ou coletivo por
adesão, sem ter de cumprir novas
carências.

Fonte: Agência Brasil

bilhão com a isenção até R$ 5 mil.
As centrais querem a isenção de
até R$ 10 mil; alíquota de 7,5%
para valores acima de R$ 10 mil
até R$ 15 mil; de 15% para até R$
20.250; de 22,5% para até R$
25.312,50; e de 27,5% para
valores acima disso. "O governo
falou num valor (de isenção) no dia
1º de maio, de R$ 6 mil, e vem
com um valor menor agora”,
finalizou Miguel Torres.


