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Campanha Salarial 2012
Passado o mês de maio, o qual seria – segundo

a lógica – o mês de fechamento do Acordo Coletivo
de Trabalho, vem Votorantim e marca a próxima
reunião só para o dia 11 de junho! Todos já sabem
que o Grupo vem crescendo cada vez mais dentro
do mercado nacional, graças aos recursos que o
governo tem aplicado na construção civil (como o
programa Minha Casa, Minha Vida), já que os
pilares do Grupo Votorantim são o cimento e os
aços longos. Quase toda produção está sendo
vendida de imediato, pois existe uma demanda que

Votorantim - A enrolação continua
não para de crescer, principalmente agora com o
Dólar a mais de 2 Reais, dificultando a entrada da
produção estrangeira e facilitando a exportação.

O Sindicato dá o seu recado para a empresa
que fica postergando as negociações, marcando a
próxima reunião só para o dia 11/06. Isso é cutucar
a onça com vara curta, ou seja, provocação!

Esperamos que nessa reunião, a empresa
realmente apresente uma boa proposta para que
ela não seja novamente recusada com uma derrota
esmagadora como foi a votação anterior.

Os problemas também continuam
O Sindicato já comunicou por várias vezes a empresa, diversas situações que estão prejudicando e revoltando

os trabalhadores, como, por exemplo, o trabalhador ser obrigado a fazer turno fixo de 12 horas, muitas vezes
sem folga. Operador 1 que exerce função de Operador 2 e não são reclassificados e agora a empresa está
exigindo que tenham o segundo grau completo. Trabalhadores que exercem a função de revezador há mais de
um ano e não são reclassificados. Na Aciaria, em Resende, a empresa demitiu cinco funcionários de uma só vez
e os que ficaram estão tendo que fazer os horários de 8h às 20h e de 20h às 8h. Estes são apenas alguns dos
muitos motivos para o trabalhador estar desmotivado e para o grande número de dispensas médicas que a
empresa tem reclamado. Saúde está relacionado à qualidade de vida!

Aposentadoria especial
A política que vem acontecendo na CSN desde 1998,

quando de um dia para o outro diversos trabalhadores
perderam direito à aposentadoria especial graças à lei
implantada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
está sendo implantada de maneira mais inteligente pela
Votorantim, porém, na prática, o efeito é o mesmo.

O Grupo Votorantim contratou uma empresa
especializada em laudos técnicos ambientais, que
determinou que, em diversas áreas, o trabalhador não
tem direito à insalubridade. E pior, queria que o Sindicato
assinasse um termo de concordância! Coisa que o
Sindicato não assinou, pois não concorda com essa
transformação da insalubridade para vantagem pessoal,
cortando o direito de quem já vinha recebendo isso há
anos e a privação do direito de outros. O bom senso

exige que, para determinar coisas assim, é preciso um
perito indicado pelo Sindicato, um indicado pela
Delegacia Regional do Trabalho e um indicado pela
empresa.

A orientação do Sindicato é que aqueles que teriam
direito à aposentadoria especial, que entrem com o pedido
de aposentadoria por tempo de contribuição e procurem
o Departamento Jurídico do Sindicato para entrarem com
ação na justiça federal para converterem em
aposentadoria especial. O Sindicato tem tido êxito nesses
processos, pois os juízes já conhecem as artimanhas das
empresas para reduzirem seus custos. Após a lei, elas
inventaram que os agentes insalubres – como gás, poeira,
calor e ruído – sumiram de um dia para o outro. Os EPIs
atenuam, mas não eliminam os agentes nocivos.



Aposentados e demitidos já tem diretito
a manter o plano de saúde

Está 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 continuarão protegidos, já
que o cálculo do percentual de reajuste tomará como
base todos os planos de ex-empregados na carteira da
operadora.

A chamada portabilidade 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

Auxílio-Doença deve ter
devolução de desconto

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 auxílio-
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 de exemplo para outros
processos, já que o tribunal é uma instância superior da Justiça.

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 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 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.

Governo e sindicatos
não chegam a

acordo sobre PLR


