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Governo do Rio atua para impedir compra
da CSA pela CSN

Não são apenas o sindicato e os
trabalhadores de Volta Redonda que estão
preocupadas com a compra de CSA pela CSN.
O governo do Estado do Rio está atuando para
dificultar o negócio entre a CSN e o grupo
alemão ThyssenKrupp. As movimentações vão
desde a ameaça de perda do incentivo fiscal
de R$ 50 milhões anuais, concedido pelo
governo à CSA, ao pedido de bloqueio de
financiamento pelo BNDES.

A empresa comandada por Benjamin
Steinbruch quer comprar parte da CSA
(Companhia Siderúrgica do Atlântico), da qual
a alemã é dona de cerca de 70%. Credor da
CSA , o banco estatal é peça chave na
transação e analisa um novo pedido de
financiamento da CSN para investir na usina
e concretizar o negócio. O temor do governo
fluminense é que a companhia transfira a sede
da CSA para São Paulo, em um movimento já
feito por Steinbruch com a CSN nos anos 2000.
A mudança significaria perdas de emprego
principalmente com a transferência da área

comercial e de todos os serviços corporativos -
o que prejudica ainda cadeia de fornecedores
localizados no Estado.

Atualmente, a CSA é isenta do pagamento
de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) sobre as suas matérias-primas (carvão,
coque e minério de ferro). Não há o recolhimento
de imposto sobre o aço porque a produção é
100% exportada -nesse caso, a lei prevê isenção
tributária. O benefício é condicionado à
manutenção da sede no Estado e o compromisso
de aumento gradativo da produção.

O Banco do Brasil e o Bradesco decidiram
financiar a CSN para comprar as siderúrgicas
CSA (RJ) e Calvert (EUA), por US$ 2,5 bilhões.
Cada banco entrará com US$ 1 bilhão. A
proposta foi feita após a desistência do grupo
argentino Ternium, que também estava
interessado nas unidades do grupo alemão.
Pela proposta, a CSN ficará com 100% da
americana Calvert e mais 33% da CSA,
situada na zona de mangue do Rio e com
histórico de multas e processos ambientais.

Segundo informações de mercado, a
ThyssenKrupp ficará com 33% e a Vale
pagará mais US$ 250 milhões para elevar
sua participação de 26% para 33% na CSA.

Outra frente de ataque do Rio é a ameaça
de bloqueio do crédito do BNDES. Ontem, o
secretário do Ambiente do Rio, Carlos Minc,
disse que estuda pedir ao BNDES o bloqueio
de financiamentos para a CSN.

Isso se a empresa não cumprir prazos
definidos para a descontaminação de uma
área residencial na Volta Grande 4. A empresa
já foi multada pelo Estado em R$ 35 milhões.
"Vamos abrir uma frente com o BNDES para
que não haja concessão de crédito para a CSN,
caso ela se furte das suas obrigações
ambientais", afirmou Minc. Os prazos para
descontaminação do local – que contém metais
pesados e substância cancerígena – e remoção
das famílias já venceram, mas a empresa
pediu a prorrogação. Segundo Minc, até o final
do mês será possível estabelecer se a CSN vai
cumprir com as determinações.

É nesta quarta! Vamos dar a
resposta para a direção da CSN!

Quanto menos gente almoçar no refeitório, maior será a
força do movimento. É preciso demonstrar a insatisfação
com o valor pago de PLR.
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Mais esclarecimentos sobre
os auxílios pagos pelo INSS

Na edição anterior do Boletim 9 de Novembro, publicamos algumas respostas às
principais duvidas dos trabalhadores sobre benefícios do INSS, respondidas pelo
advogado previdenciário Roberto Carvalho, presidente do Ieprev (Instituto de Estudos
Previdenciários). Nesta edição continuaremos a responder mais perguntas:

O que levar como prova na períciaO que levar como prova na períciaO que levar como prova na períciaO que levar como prova na períciaO que levar como prova na perícia
médica do INSS ou na Justiça?médica do INSS ou na Justiça?médica do INSS ou na Justiça?médica do INSS ou na Justiça?médica do INSS ou na Justiça?
Exames e receitas médicas, atestados,
comprovação de fisioterapia ou
psicoterapia, além de exames
complementares – se houver. Para
ação na justiça deve-se levar também
documentos básicos – como RG e
carteira de trabalho – e, se for o caso,
a negativa do perito do INSS.

Qual a diferença da análise doQual a diferença da análise doQual a diferença da análise doQual a diferença da análise doQual a diferença da análise do
perito do posto da Justiça?perito do posto da Justiça?perito do posto da Justiça?perito do posto da Justiça?perito do posto da Justiça?
Na Justiça a análise é feita por um perito
judicial, que analisa também as condições
econômicas e sociais do assegurado. É
possível ainda pedir para ser avaliado por
um médico especialista no problema.

O que será avaliado pelo perito?O que será avaliado pelo perito?O que será avaliado pelo perito?O que será avaliado pelo perito?O que será avaliado pelo perito?
A documentação apresentada, um
exame físico e uma entrevista (feitos
pelo perito). Não será avaliada apenas
a doença ou lesão, mas se essa impede
o segurado de exercer sua atividade
profissional. Além da patologia, o perito
leva em conta idade, profissão,
aptidões, escolaridade e evolução da
doença.

O perito me deu apenas 30 diasO perito me deu apenas 30 diasO perito me deu apenas 30 diasO perito me deu apenas 30 diasO perito me deu apenas 30 dias
de auxílio, mas ainda não estoude auxílio, mas ainda não estoude auxílio, mas ainda não estoude auxílio, mas ainda não estoude auxílio, mas ainda não estou
pronto para voltar ao trabalho.pronto para voltar ao trabalho.pronto para voltar ao trabalho.pronto para voltar ao trabalho.pronto para voltar ao trabalho.
O que fazer?O que fazer?O que fazer?O que fazer?O que fazer?
O segurado deve fazer um pedido
administrativo de prorrogação, uma
revisão, ou mesmo entrar com recurso
em uma junta médica no INSS. Se o
auxílio não for
reestabe-lecido, deve
procurar a Justiça. Se
for negado, o
segurado pode
apresentar pedido de
recons ide - ração .
Nesta solicitação ele
deve apresentar novos
e l e m e n t o s
comprovando sua
incapacidade.

Há prazo para os recursos do INSS?Há prazo para os recursos do INSS?Há prazo para os recursos do INSS?Há prazo para os recursos do INSS?Há prazo para os recursos do INSS?
Sim, de 30 dias. Se a reconsideração
for negada, o segurado poderá entrar
com um novo pedido de auxílio-doença
ou apresentar um recurso administrativo
para a Junta de Recursos.

Como provar que a doença ouComo provar que a doença ouComo provar que a doença ouComo provar que a doença ouComo provar que a doença ou
acidente de trabalho têm relaçãoacidente de trabalho têm relaçãoacidente de trabalho têm relaçãoacidente de trabalho têm relaçãoacidente de trabalho têm relação
com a empresa?com a empresa?com a empresa?com a empresa?com a empresa?
Apresentar a CAT (comunicação de
acidente de trabalho) emitido pela empresa,
pelo sindicato, pelo médico assistente ou
mesmo pela vítima. Ou o perito do INSS
avalia se a doença tem relação com a
atividade profissional do segurado.

É possível acumular um auxílio comÉ possível acumular um auxílio comÉ possível acumular um auxílio comÉ possível acumular um auxílio comÉ possível acumular um auxílio com
a aposentadoria?a aposentadoria?a aposentadoria?a aposentadoria?a aposentadoria?
Não. Porém, na Justiça, se o segurado
recebeu o auxílio-acidente antes de
1997, pode acumular os benefícios.

Os auxílios contam no cálculo daOs auxílios contam no cálculo daOs auxílios contam no cálculo daOs auxílios contam no cálculo daOs auxílios contam no cálculo da
aposentadoria?aposentadoria?aposentadoria?aposentadoria?aposentadoria?
Depende. Se for aposentadoria por
tempo de contribuição, o auxílio-doença
conta, desde que seja intercalado com
períodos de trabalho. O auxílio-acidente
só entrará no cálculo para aumentar a
média salarial do segurado – também
na aposentadoria por tempo de
contribuição.

Há revisões dos auxílios?Há revisões dos auxílios?Há revisões dos auxílios?Há revisões dos auxílios?Há revisões dos auxílios?
Sim, nos postos da Justiça. O INSS calculou
errado os benefícios por incapacidade de
1999 a 2009. O pagamento nos postos
da Justiça sai para quem teve o benefício
por incapacidade concedido entre 17 de
abril de 2002 e 18 de agosto de 2009.
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Para relembrar

No Chama nº 1101, de 07/12/2012,
a CSN informou os nomes dos trabalhadores
eleitos pelos colegas para a comissão da
PLR.  Todos votaram a favor da empresa.

* V* V* V* V* Volta Redonda e Polta Redonda e Polta Redonda e Polta Redonda e Polta Redonda e Porto Realorto Realorto Realorto Realorto Real
- Claudio de Paula Silva
- Gerson Quirino de Souza
- João Carlos Bessa Rodrigues
- Nelson Neves Teixeira
* Casa de P* Casa de P* Casa de P* Casa de P* Casa de Pedra (MG)edra (MG)edra (MG)edra (MG)edra (MG)
- Valdeis de Sousa Oliveira
* Arcos (MG)* Arcos (MG)* Arcos (MG)* Arcos (MG)* Arcos (MG)
- José Geraldo Garcia
* Itaguaí (RJ)* Itaguaí (RJ)* Itaguaí (RJ)* Itaguaí (RJ)* Itaguaí (RJ)
- Margareth de Morais Debacker Nogueira
* Araucária (PR)* Araucária (PR)* Araucária (PR)* Araucária (PR)* Araucária (PR)
- Bruno Correa de Oliveira Reis
* Camaçari (BA)* Camaçari (BA)* Camaçari (BA)* Camaçari (BA)* Camaçari (BA)
- Everaldo Nogueira Santos

Dra. Mayara
Sant’anna

- Nutricionista -
Agora em quatro horários:
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