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CSN deve aumentar preço do aço;
sindicato dá o pontapé inicial na

Campanha Salarial 2013
Gerentes de compra de

atacadistas do ramo do aço estão
recendo um pré-aviso da CSN
que haverá, entre os próximos
meses, aumento de preços para
seus produtos. De forma
otimista, o sindicato dos
metalúrgicos dá início a sua
Campanha Salarial 2013.

O sindicato acredita que a
CSN deverá seguir o mesmo
aumento da Usiminas, que já
divulgou seus percentuais de
reajuste, que ficarão entre
6,10% a 12,71% para

laminados a quente, a frio e
para os zincados.

Este ano, a direção do
sindicato está mais otimista já
que, diferentemente do ano
passado, a situação do país está
mais estável, com uma pers-
pectiva favorável às indústrias,
segundo o Índice de Confiança
da Indústria (ICI), medido pelo
Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre) da Fundação Getúlio
Vargas. O ICI atingiu 106,6 pontos
em fevereiro – praticamente a
mesma marca de janeiro, de 106,5

O Sindmetal-SF tem ficado
ainda mais atento em relação à
conduta que a CSN vem tendo
com a PLR dos trabalhadores.

Como já foi divulgado no
boletim anterior, mais uma vez o
sindicato reafirma sua posição
contrária à comissão da PLR da
CSN. Neste ano, a desconfiança
vai além, e a  suspeita é de que a
empresa reduza ainda mais o
valor do benefício, com o objetivo
de desgastar a direção do
sindicato, buscando fragiliza-la
perante o metalúrgico.

É que a direção da CSN ainda
não percebeu que o sindicato
deixou há muito tempo de ser um
“departamento” da empresa e

Sindicato suspeita de golpe na PLR

pontos – mantendo-se acima da
média histórica dos últimos cinco
anos.

Outro dado importante nesta
pesquisa foi em relação à projeção
para os negócios daqui a seis meses,
que confirma o interesse em contratar
mais empregados levando ao
crescimento do Índice de Expectativa.

Na próxima semana, represen-
tantes do sindicato estarão na
porta da CSN para entregar um
formulário de pesquisa que será
a base para a elaboração da
pauta do Acordo Coletivo 2013.

que, há sete anos, luta em defesa
dos direitos dos metalúrgicos. São
várias as ações da atual gestão,
tanto políticas como jurídicas.
Como exemplo, houve o caso da
CBS, em que o sindicato
conseguiu parecer favorável da
Previc (entidade do governo
responsável por fiscalizar as
atividades dos fundos privaos de
pensão), através de articulações
políticas no governo federal, em
Brasília, em uma decisão que
trará de volta R$ 549 milhões
aos cofres da CBS.

Outro calo no pé da direção da
empresa é a questão do
restabelecimento do turno de seis
horas. Estão sendo promovidas,

insistentemente, reuniões de
convencimento para trazer de volta
o retrocesso, com o exaustivo
turno de oito horas, em troca de
bonificação. Isso sem contar o fim
de postos de trabalho, já que essa
mudança acabaria com cerca de
mil empregos diretos.

Há também a questão da
compra da CSA, em que o sindicato
tem exposto na mídia e junto ao
governo federal suas
preocupações caso este negócio
se concretize com a parceria do
BNDES. A grande questão é a
possibilidade da desativação de
áreas, o que põe em risco mais
de dez mil empregos dos
metalúrgicos da região.
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Aposentado pode optar por
regras mais favoráveis

O Supremo Tribunal Federal
decidiu que o trabalhador, mesmo
que já tenha aposentado, que
adiou a aposentadoria tem direito
a optar por regras mais favoráveis
vigentes na época em que
poderia ter dado entrada no
processo. Trata-se de um direito
adquirido para obtenção da
melhor renda mensal possível.

Desde 1991, mais especifica-
mente no artigo 122, da Lei
8.213, prevê que “se mais
vantajoso, fica assegurado o
direito à aposentadoria nas

condições legalmente previstas na
data do cumprimento de todos os
requisitos necessários à obtenção,
ao segurado que, tendo completado
35 anos, se homem, ou 30 anos,
se mulher, optou por permanecer
em atividade”, segundo os
procuradores federais da União.

O interessado em rever seu
benefício deve procurar o INSS
que fará a pesquisa do cálculo
mais vantajoso se o trabalhador
se aposentou anos depois de
reunir as condições para a
concessão.

Descaso e
ameaças
na CSN

A gerência da GMC está
levando os empregados para
trabalharem na Galvasud, no
Porto de Sepetiba – e até no
Paraná! – pagando apenas R$
50 a diária de ponto fechado.
Além disso, ameaçam os
funcionários que estão
insatisfeitos para que peçam
demissão, ou eles vão demitir
por justa causa. Isso é assédio
moral e vai contra a CLT, são
dois crimes! O sindicato vai
encaminhar denúncia à DRT.

Péssimas
condições de
trabalho na

Sankyu
Entrou um novo engenheiro
para coordenar a turma que
trabalha à noite no alto-
forno. Ele está obrigando os
trabalhadores a fazerem
turno de 12 horas e cortou
o jantar e o lanche, quem
quiser comer tem que trazer
de casa! Além disso, não
deixa mais os trabalhadores
sentarem ou deitarem no
local de trabalho no horário
que têm de intervalo, tendo
que sair da área para isso.
Isso é um abuso!

ORIENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
Os fiscais do país têm uma nova

orientação da Receita Federal
referentes aos cuidados no repasse
de dados de empresas para terceiros.

A informação sobre a existência
de procedimento fiscal de
determinado contribuinte é permitida
mas, sem dados que revelem, mesmo
que indiretamente, a situação
financeira do contribuinte ou o estado
de seus negócios. Essas informações
não estão sob sigilo fiscal, porém
encontram-se protegidas pelo sigilo
funcional. Esse é o entendimento da
Solução de Consulta Interna da
Coordenação de Tributação (Cosit) da

Receita Federal nº 5.
A solução deixa claro que não

viola o dever de sigilo funcional a
divulgação de informação sobre a
instauração de procedimento fiscal de
determinado contribuinte ao
Departamento de Polícia Federal.
Segundo a íntegra do cocumento,
não estão sujeitos ao sigilo fiscal:
estatísticas, informações cadastrais,
informações sobre débitos de pessoas
jurídicas de direito público,
informações sobre débitos não
tributários inscritos em dívida ativa ou
débitos tributários e não tributários já
em fase de execução judicial.


