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CSN deve avisar ao
licenciado a suspensão

do plano de saúde
Os trabalhadores da CSN que

estão licenciados utilizam
naturalmente o plano de saúde da
empresa e como estão fora da
folha de pagamento estão
acumulando dívidas referentes aos
valores gerados através do fator
moderador.

O sindicato alerta que isso pode
se transformar em uma dívida

impagável já que o trabalhador
não costuma comparecer ao RH
para quitar esses prováveis valores
gerados quando estão na condição
de licenciados.

Diante deste possível problema,
o sindicato solicitou à empresa que
notifique o trabalhador, através de
carta registrada, antes que seja
cortado o plano de saúde.

Públicada ontem no Valor
Econômico notícia que, pelo
menos, um problema parece não
existir mais para uma nova
parceria societária entre a
ThyssenKrupp e a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), do
empresário Benjamin Steinbruch,
envolvendo a aquisição da
Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA).

Ainda segundo o jornal, no
momento, a ThyssenKrupp negocia um
desenho societário que permitirá a
venda de um terço do capital da CSA
para a CSN. A companhia alemã
ainda ficaria com 33% da siderúrgica
brasileira e repassaria outros 6% para
a Vale, que já é sua sócia com 27%.
Conforme sua proposta, a
ThyssenKrupp receberia US$ 1,6
bilhão, segundo apurou o Valor e daria
a gestão da CSA para a CSN.

Dois desafetos de Steinbruch no
grupo alemão, que se envolveram
em uma ação judicial com a CSN
que foi parar em Nova York, EUA, já
não estão mais nos quadros da
companhia: Ekkehard Schulz, ex-
CEO, que foi afastado em janeiro
de 2011, e Gerhard Cromme, ex-
presidente do conselho, demitido
pelos acionistas em março deste ano.

Os dois executivos certamente
seriam contrários a uma nova
associação com Steinbruch, diz uma
fonte próxima da companhia
alemã. Mas, na sua avaliação, esse
problema não existe mais no
caminho de Steinbruch. Eles não
esqueceram a experiência ruim que
tiveram com a CSN dez anos atrás
e que terminou na Justiça. Algumas
pessoas do grupo ainda devem
achar que é "uma fria" ser sócio do
dono da CSN. Mas a Thyssen não
tem saída para se livrar da CSA.

Porta
aberta na
Thyssen
para CSN

Em novo debate sobre o direito
à desaposentação, o Superior
Tribunal de Justiça reforçou o
entendimento de que o aposentado
pode renunciar ao benefício e
requerer condição mais vantajosa,
sem necessidade de devolver valor
recebido da Previdência. Como a
decisão desta quinta-feira (8/5) da
Primeira Seção da corte foi tomada
no rito dos recursos repetitivos, a
orientação serve para os cinco
tribunais regionais federais na análise
de casos que se encontram parados.

Em vários recursos julgados nos
últimos anos, contrariando a
posição do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), o STJ já vinha
reconhecendo o direito à

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu ontem,
por unanimidade, que aposentados têm direito ao
recálculo de seus benefícios pelo INSS, a chamada

”reaposentadoria”, que também está em discussão no
Congresso Nacional.

desaposentação. Em alguns
julgamentos, houve divergência
sobre a restituição dos valores, mas
a jurisprudência se firmou no
sentido de que essa devolução não
é necessária.

Assim, a pessoa que se
aposentou proporcionalmente e
continuou trabalhando — e
contribuindo para a Previdência —
pode, mais tarde, desistir do
benefício e pedir a aposentadoria
integral, sem prejuízo do dinheiro
que recebeu no período. Esse
direito dos aposentados nunca foi
aceito pelo INSS, que considera
impossível a renúncia ao benefício
e negava todos os pedidos na via
administrativa.

Aposentados ganham
o direito de seus

benefícios


