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PARA OS TRABALHADORES QUE GANHAM:
Até R$ 850,00 - reajuste de 10%
De R$ 851,00 a R$ 1.200 - reajuste de 9%
De R$ 1.201 a R$ 1.800 - reajuste de 8,5%
Acima de R$ 1.800 - INPC (5,49%)

Após os traba-
lhadores terem
reprovado, por
duas vezes,  as
propostas apre-
sentadas,  a Ma-
safer se reuniu
com o sindicato e
apresentou uma
nova. Segundo a
empresa, esta é a

Acordo coletivo
2010 da Masafer
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última proposta.
Na campanha

salarial  de 2010
com as empresas
ligadas a base do
sindicato, que
abrange as cida-
des de Pinheiral,
Volta Redonda,
Barra Mansa,
Quatis, Porto Re-

al, Resende e Ita-
tiaia, o maior in-
dice garantido era
o da Volks, atual
MAN, que conce-
deu 8,5% de rea-
juste salarial.

Com a proposta
apresentada pela
Cinbal, esta pas-
sou a ser a em-

presa que ofere-
ceu maior índice
de reajuste salarial
a ser concedido aos
trabalhadores em
2010. Só pra se ter
uma idéia, a Peu-
geot concedeu au-
mento de 7,5% e a
CSN de 7,07%.

Veja a proposta:

Votação nesta sexta (23)
de 7h às 8h30



As empresas tentam
de tudo para não pagar o
que os trabalhadores têm
direito. Em matéria
publicada no Valor Eco-
nômico, dia 22 de junho,
foi divulgado que al-
gumas empresas estão
conseguindo liminares
que determinam a revisão
do Nexo Técnico Epide-
miológico (NTEP ). Tudo
para diminuir a carga
tributária previdenciária
causada pelo número de
acidentes registrados.

Empresas entram na justiça
e INSS é obrigado a revisar

auxílio-doença

Projeto prevê que Previdência conte
recolhimentos extras na aposentadoria

Presidentes e cor-
regedores dos 24
Tribunais Regionais do
Trabalho (TRTs) do país
decidiram criar uma
comissão, formada por
quatro in-tegrantes, para
pressionar o Congresso
Nacional a aprovar um
projeto de lei  que
prevê a contagem, para
f ins de aposen-
tadoria ,  de crédi tos
trabalhistas não reco-
lhidos por empresas.
Atualmente,  mesmo
com decisão da Justiça
para pagamento de 13º
salário, aviso prévio e
outros di re i tos do

trabalhador, que re-
sul tam em reco-
lh imento previden-
ciário, os valores não
são computados pela
Prev idência Socia l
para f ins de aposen-
tador ia caso não
existam provas ma-
teriais.

"A lei prevê que a prova
seja material, mas na
Justiça do Trabalho nem
sempre isso é possível,
ou porque o empregado
é clandestino ou porque
a empresa fechou as
portas", explica a desem-
bargadora Eneida Melo
Correia de Araújo, coor-

denadora do Colégio de
Presidentes e Correge-

Criado em 2007 pela
Previdência Social,  o
NTEP relaciona deter-
minadas doenças a certas
atividades industriais.
Assim, se a doença do
empregado estiver na
lista do NTEP, a empresa
tem que pagar auxílio-
doença acidentário - ao
invés do auxílio-doença
comum - ao empregado.
Além de conceder estabi-
lidade de um ano ao fun-
cionário, isso faz com que
a empresa seja obrigada

a pagar o FGTS durante o
período da licença e passe
a ter um Fator Acidentário
de Prevenção (FAP) mais
alto, o que eleva o valor
do Seguro de Acidente
do Trabalho (SAT) da
indústria. Os recursos
contra o NTEP procuram
demonstrar que não há
relação entre a doença e
a atividade do empre-
gado. Consequente-
mente, a empresa deveria
pagar o auxílio-doença
comum ao empregado,

diminuindo a carga
tributária da empresa.

Mesmo assim, algu-
mas empresas estão
perdendo o jogo, segun-
do o diretor do Depar-
tamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocu-
pacional, Remígio Todes-
chini, a maioria dos
pedidos são mal funda-
mentados ou protela-
tórios em relação ao FAP.
"A relação das doenças
profissionais é confir-
mada em 95% dos casos."

Com informações do Valor Econômico

Uniodonto
Plano odontológico para

sócios do sindicato
Você, que é sócio do

sindicato, pode ter um
plano odontológico por
uma mensalidade de
apenas R$ 13,26 por
pessoa. É só compare-
cer ao sindicato levando
seus documentos e
solicitar o seu convênio.

A Uniodonto conta
com 171 dentistas

dores de TRTs (Coleprecor).
Fonte: Valor Econômico

cooperados na região e
oferece aos conveniados
os seguintes serviços:
diagnóstico, radiologia,
prevenção em saúde
bucal, Dentística, Perio-
dontia, Endodontia e
Cirurgia. Sindicalize-se e
utilize todos os convê-
nios oferecidos pelo Sin-
dicato dos Metalúrgicos.


