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Tempos difíceis

Campanha Salarial 2012

• Reajuste salarial - 6,98% (INPC + 2%) a partir de 01/maio/2012
• Abono de jornada - R$ 1.250,00 (Referente ao período de 04/2013 à 04/2014), a ser paga em 06/junho/2012
• PLR - R$ 2.750,00, sendo R$ 1.750,00 em 06/junho/2012, e R$ 1.000,00 em 30/Janeiro/2013, mediante metas de

Presenteísmo; Qualidade; Segurança do Trabalho e Prazo de Entrega
• Antecipação da Primeira Parcela do 13º salário em 30/Julho/2012 para aqueles que fizerem a opção até 30/junho/2012
• Manutenção das demais cláusulas sociais do acordo anterior

Proposta da MSX

Proposta da EngBras
• Reajuste salarial - INPC + 2%
• Abono de jornada - R$ 1.200,00, a ser pago em 05/junho/2012
• PLR - R$ 2.600,00, sendo R$ 1.600,00 em 05/junho/2012, e R$ 1.000,00 em 31/janeiro/2013

Terceiras apresentam novas propostas

Essas propostas serão levadas para votação
na próxima quarta-feira, dia 23 de maio, a

partir das 6h, na portaria das empresas.

Proposta da Pro-Jecto
• Reajuste salarial - INPC + 2%, aplicado em 01/maio/2012
• Abono de jornada - 1º e 2º turnos  R$.1.300,00, com pagamento em 31/maio/2012
• PLR - R$.2.450,00, sendo 50% em 31/maio/2012 e 50% em 31/janeiro/2013

Desde o inicio do ano, estamos buscando alternativas
junto às empresas da região para diminuir os impactos nas
mudanças no cenário econômico nacional e internacional.
Este primeiro semestre já não foi bom, mas conseguimos
manter o nível de emprego no mesmo patamar que no
mesmo período do ano passado, inclusive fazendo bons
acordos e garantindo percentuais de aumento real e
melhoria inclusive na PLR na maioria das empresas.

Com o fim do semestre se aproximando - e as
perspectivas para o próximo não são nada animadoras
-, entendemos que é preciso, por parte de todos, um
esforço concentrado para que os impactos causados

pelas mudanças tanto na economia quanto nas próprias
empresas não prejudiquem os benefícios e direitos dos
trabalhadores, e também para que possamos manter
o máximo de postos de trabalho.

Ainda não conseguimos concluir as negociações
com todas as empresas da base, mas algumas já dão
sinais de que vão criar dificuldades para dar aumento
real e avançar na melhoria dos benefícios. Neste
momento, é difícil a mobilização, mas não podemos
aceitar que os patrões diminuam os direitos
conquistados ao longo dos anos e que só têm
melhorado as condições de vida dos trabalhadores.

Proposta da Racing
• Reajuste salarial - INPC + 2% (= 6,98%)
• Abono de jornada - R$.1.200,00, com pagamento em 25/maio/2012
• PLR - R$.2.550,00, sendo 50% em 31/julho/2012 e 50% em 31/janeiro/2013
• Antecipação da primeira parcela do 13º - pagamento em 29/junho/2012 (opcional)



A Câmara dos Deputados já tem pronta uma
proposta para substituir o fator previdenciário, índice
aplicado nas aposentadorias por tempo de contri-
buição, que reduz o benefício de quem se aposenta
mais cedo. O projeto de consenso será votado hoje na
Câmara de Negociação sobre Desenvolvimento
Econômico e Social e estará pronto para ir a plenário.
Se aprovado no plenário, deverá seguir para a presidente.

A comissão tem 12 parlamentares; seis representam
os trabalhadores e seis as entidades patronais. Eles já
entraram em consenso na proposta que estabeleceu os
fatores 85 para as mulheres e 95 para os homens – soma
do tempo de contribuição do trabalhador com a idade.

Pela proposta, estaria em vigor também outro cálculo
da média de contribuições. Atualmente o INSS usa 80%

Deputados já podem votar proposta
do fim do fator previdenciário
Deputados querem que fator seja trocado pela fórmula 85/95; desconto no benefício poderá chegar a 10%

maiores contribuições e, no novo modelo, passaria a
fazer a média com 70%.

Dois índices poderiam incidir sobre esse valor: 2%
de acréscimo para cada ano a mais de trabalho para o
segurado que completou os requisitos mínimos; e 2%
de desconto para cada ano que falta para o segurado
completar os 85 ou 95. O desconto será de até 10%.
O trabalhador só poderia se aposentar cinco anos
antes. Outra proposta é que o patrão garanta a
estabilidade para quem estiver a um ano dos 85/95.

A Secretaria-Geral da Mesa afirma que o projeto
está pronto para ir a plenário e tem prioridade. Como a
pauta está trancada por medidas provisórias, ele só
poderia ser votato em sessão extraordinária, o que exige
acordo entre os líderes.

Entenda a nova proposta: 85/95
- O fator previdenciário seria substituído pela

fórmula 85/95
- O fator 85/95 garante benéfico integral quando a

soma da idade com o tempo de contribuição do
segurado resulta em 85 (mulheres) ou 95 (homens).

Benefício integral:

- Seria possível pedir o benefício antes de cumprir
os requisitos da fórmula 85/95

- Nesses casos o segurado teria um desconto de 2%
sobre o valor da sua média salarial para cada ano de
antecipação.

Antecipação do benefício:

- O desconto máximo no benefício será de 10%, ou
seja, só seria possível antecipar em cinco anos o benefício;

- Para poder se aposentar a soma mínima entre idade
e tempo de contribuição seria de 80, para as mulheres; e
90, para os homens;

Limite:

O que é o Fator Previdenciário?
- É um índice que reduz o benefício de quem se aposenta mais jovem;
- Ele leva em consideração a idade do segurado, seu tempo de contribuição e

estimativa de vida da população;
- A tabela do fator é feita com base em dados do IBGE e é atualizada anualmente;
- Hoje o desconto médio do fator previdenciário sobre os benefícios é de 30%.

- Quem ultrapassassar a soma 85/95 teria um
bônus de pagamento de 2% por ano extra.

Bônus no pagamento:

- Atualmente, a média salarial do segurado usa as 80%
maiores contrubuições feitas desde julho de 1994;

- A proposta prevê que sejam usadas as 70% maiores
contribuições;

- Com isso, serão descartados mais salários abaixo da
média, o que tende a aumentar o valor do pagamento.

Nova média salarial:

Exemplo: Um homem de 35 anos de contribuição ao
INSS e 58 anos, que sempre contribuiu com R$ 1.000:
35+58 = 93
95 é o fator necessário para se aposentar com
benefício integral.
95-93 = 2 (tempo de antecipação)
2 X 2% = 4% de desconto no benefício = R$ 960
Caso se aposentase hoje, com o fator
previdenciário, ele receberia R$ 800.


