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No fim da tarde desta segunda-feira, dia 09, a CSN
enviou ofício marcando nova reunião para o dia 10,
terça-feira, às 14h30, no novo Escritório Central.
Esperamos que, desta vez, a CSN prove seus “protestos
de estima e consideração”, como costuma escrever
em seus ofícios, e apresente uma proposta concreta.

Não adianta ficar instalando câmeras, contratando
seguranças (inclusive do Bope, segundo informações
recebidas pelo Sindicato), fazendo o trabalhador
pegar mais cedo ou segurando algumas letras do
turno dentro da CSN, pois o Sindicato está esticando
a corda ao máximo para evitar o impasse. Não
estamos fazendo como o Sindicato de Congonhas,
que não prorrogou a data base na Justiça.

Vamos avançar, mas sem abaixar a cabeça para
esses capitalistas exploradores. Não estamos mais na
época da escravidão, em que se trocava o trabalho
por um prato de comida.

Assembleia surte efeito e CSN
chama Sindicato para negociar

As razões da queda do PIB
O Brasil acumulou resultados positivos nos anos de maré externa

favorável, mas agora esbarra nos velhos obstáculos ao crescimento
Nos anos de crescimento acelerado e excesso de capitais financeiros na economia

mundial, mesmo as embarcações de casco avariado tiraram proveito da maré favorável.
O Brasil, como grande exportador de matérias-primas e um dos principais destinos
dos dólares investidos internacionalmente, foi um dos países mais beneficiados. A
expansão média do PIB, que fora de apenas 2,3% nos anos FHC, subiu para 4% nos
oito anos de Lula. Mas agora o cenário externo já não sopra tão lisonjeiramente. Seria
a hora de a economia contar com as próprias forças internas, mas estas têm se
revelado frágeis.

O quadro ao lado evidencia a queda na velocidade. Depois de um ritmo chinês
nos primeiros trimestres de 2010, o crescimento perdeu dinamismo um trimestre após
o outro, numa escada descendente, até recuar ao 0,8% da semiestagnação do primeiro
trimestre de 2012. Na média, as consultorias econômicas do país estimam que o PIB
avançará apenas 2,7% neste ano, mas há quem preveja um ano ainda mais fraco.
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Governo prepara novas medidas
para combater crise internacional

A persistência da crise internacional econômica tem
exigido esforços extras da equipe econômica do governo
federal. Para tentar “tirar o peso atual” da instabilidade
financeira global sobre o país e tentar recuperar o
mercado, novas medidas estão sendo estudadas. O
secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Alessandro
Teixeira, disse que o governo “acendeu o sinal amarelo”
com o atual cenário e prepara novas intervenções.

“Um problema hoje não é tanto resolver problema
do crescimento, mas preparar a indústria para o ano
que vem, para estar mais forte e poder ganhar mercado.
Estamos trabalhando com 19 conselhos de
competitividade setoriais. Neste momento estamos
estruturando agendas para transformar em políticas,
estamos discutindo toda a cadeia produtiva, desde área
de aumento de investimento, questão tributária,
competitividade, programa de fortalecimento e
facilitação de acesso de exportadores ao mercado”,
detalhou o Ministro.

Governo deve votar em
agosto regra que altera

Previdência

O governo federal pretende que a Câmara dos
Deputados vote em agosto o projeto que promove
mudanças no fator previdenciário. A ideia é fechar um
acordo entre líderes de partidos, Ministério da
Previdência e Ministério da Fazenda para viabilizar a
votação após o recesso oficial dos parlamentares, que
vai de 18 a 31 de julho.

O fator previdenciário é um mecanismo criado no início
dos anos 2000 para evitar aposentadorias precoces no
setor privado. Trata-se de uma equação para cálculo de
aposentadoria pelo INSS que leva em consideração a
idade do segurado ao se aposentar, o tempo de
contribuição e a expectativa de vida.Uma das mudanças
em estudo envolve a definição de uma idade mínima
maior para a aposentadoria, levando em conta o aumento
na expectativa de vida.

Versani
A empresa pagou benefícios extras diferentes para seu pessoal

do Industrial e seu pessoal do Social. Além de receberem apenas
R$ 70,00 – conta R$ 100,00 do industrial – quem trabalha no
social ainda foi vítima de ameaças por parte da empresa e piada
por parte dos colegas. Atenção Sindicatos da Construção e Limpeza,
fiquem de olho! Se essas denúncias estão chegando até nós, é
porque nada está sendo feito no sindicato da categoria.

Atenção, moradores do Vila Rica
Recebemos a informação de que muitos

mutuários já estão sendo chamados para
renegociar sua situação junto à Caixa Econômica
Federal. Acontecerão reuniões na Justiça Federal
de Volta Redonda ao longo desta semana, mas nem
todos os moradores do Conjunto Habitacional Vila
Rica foram chamados para a renegociação de suas
dívidas.  A justiça deve ser igual para todos!

Representantes de sindicatos pedem que
Congresso acabe com o fator previdenciário.
Ministérios e líderes de partidos no Congresso
se reúnem esta semana para viabilizar a votação
após o recesso.

INSS terá que corrigir os
benefícios por incapacidade

concedidos desde 1999
A Justiça determinou que o INSS faça a revisão de

benefícios de auxílio-doença, aposentadorias por invalidez
e pensões concedidos entre 29 de novembro de 1999 e
agosto de 2009. No período, em vez de levar em conta
80% dos maiores salários de contri-buição para calcular
o benefício, o INSS considerou 100%, ou seja todos os
salários de contribuição.

O Ministério Público Federal em São Paulo e o
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e
Idosos, ligado à Força Sindical, entraram na Justiça com
uma ação civil pública pleiteando que os benefícios sejam
revistos automaticamente. Até 600 mil segurados serão
beneficiadas pela correção e outras 1,5 pessoas terão
direito a atrasados de até R$ 10 mil. Segundo a sentença,
o calendário de pagamentos deve ser elaborado em 15
dias com o Ministério Público Federal e o Sindicato dos
Aposentados da Força Sindical, autores da ação.


