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“Chegou a nossa hora, vamos
boicotar o refeitório da CSN

na 4ª feira, dia 15”
Indignados com a esmola que a CSN deu pela PLR desde ano, o sindicato está

mobilizando os funcionários da empresa a boicotar a almoço que será servido nos
refeitórios setoriais na próxima 4ª-feira, dia 15/5. Mesmo que o cardápio servido
seja feijoada, bacalhau ou filé mignon com coca-cola, vamos dizer NÃO! Neste
dia, os refeitórios deverão ficar vazios para que a direção da empresa fique ciente

do grau de insatisfação de seus funcionários pelo valor injusto que a empresa
pagou de PLR. E que já fique clara a força do sindicato nesta campanha salarial.
“Chegou a nossa hora. É preciso mostrar força e exigir da CSN a valorização de
seus trabalhadores, inclusive com a justa complementação da PLR que a empresa

não pagou”, afirma Renato Soares, presidente.

PLR 1.3 do salário x R$ 8 bilhões para
compra da CSA
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125 da abolição da125 da abolição da125 da abolição da125 da abolição da125 da abolição da
escravidão – e muitoescravidão – e muitoescravidão – e muitoescravidão – e muitoescravidão – e muito

ainda por se fazerainda por se fazerainda por se fazerainda por se fazerainda por se fazer
Hoje (13/5), celebramos 125 da
abolição da escravidão, mas sem tanto
para comemorar. De acordo com a
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), o trabalho ainda considerado
escravo apresenta características bem
definidas: condições precárias – como
falta de alojamento, água potável e
sanitários –, cerceamento do direito de
ir e vir, e o trabalho forçado através da
imposição de dívidas crescentes e
intermináveis (com alimentação e
despesas com ferramentas usadas no
serviço, por exemplo).
Segundo dados da Campanha Nacional
de Combate ao Trabalho Escravo, em
2012 os casos de trabalho escravo no
Brasil somaram 189, com a libertação
de 2.723 trabalhadores. Esse número
cresceu 9% em relação a 2011. Os
maiores índices foram encontrados na
região Norte, onde foi registrada metade
do número total de trabalhadores
envolvidos em situação de escravidão, e
39% dos que chegaram a ser resgatados.
Os números mostram que houve resgate
de trabalhadores em 20 estados, o que
demonstra que essa prática criminosa
persiste de norte a sul do nosso país.
Caso você se encontre em situação
semelhante ou conheça alguém que
esteja trabalhando em condições
análogas à escravidão, as orientações do
Ministério do Trabalho é que entre em
contato com algum sindicato de sua
cidade, mesmo que não seja o repre-
sentante de sua categoria. Sindicatos,
de uma forma geral, têm mais recursos
para fazer essa denúncia junto ao
ministério. Caso não seja possível procurar
um sindicato, ligue direto para o Ministério
do Trabalho – 0800 61 01 01 –, porém
já esteja preparado para a burocracia
desta ligação. Não há um “disk denúncia”
exclusivo para o trabalho escravo.

Tire suas dúvidas sobre os
auxílios pagos pelo INSS
Quase 200 mil segurados do INSS receberam auxílio-doença ou acidente em março deste ano,

pelas contas do último balanço feito pela Previdência Social. O número dá uma amostra de como os
auxílios estão entre os principais tópicos ligados aos benefícios previdenciários. Os benefícios por
doença são maioria em relação aos auxílios de origem acidentária, que são relacionados a acidentes
e doenças do trabalho. O advogado previdenciário Roberto Carvalho, presidente do Ieprev (Instituto
de Estudos Previdenciários), respondeu algumas  dúvidas sobre o tema:

Qual a principal diferença entreQual a principal diferença entreQual a principal diferença entreQual a principal diferença entreQual a principal diferença entre
auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?
O auxílio-doença é concedido ao
segurado impedido de trabalhar
temporariamente por doença ou
acidente por mais de 15 dias seguidos.
Já o auxílio-acidente é pago quando o
INSS considera que ele tem condição
de voltar a trabalhar, mas teve sua
capacidade para o trabalho reduzida.

Qual a diferença entre o auxílio-Qual a diferença entre o auxílio-Qual a diferença entre o auxílio-Qual a diferença entre o auxílio-Qual a diferença entre o auxílio-
doença comum e o acidentário?doença comum e o acidentário?doença comum e o acidentário?doença comum e o acidentário?doença comum e o acidentário?
O auxílio comum é pago quando a
doença ou o acidente não tem ligação
com o trabalho. Já no acidentário, o auxílio
tem relação com o trabalho. Se for
acidentário, o patrão tem que depositar o
FGTS no período do afastamento e o
segurado terá estabilidade por 12 meses
após voltar ao emprego.

O que é preciso para ter direitoO que é preciso para ter direitoO que é preciso para ter direitoO que é preciso para ter direitoO que é preciso para ter direito
ao auxílio-doença?ao auxílio-doença?ao auxílio-doença?ao auxílio-doença?ao auxílio-doença?
O trabalhador tem que contribuir com
a Previdência por, no mínimo, 12
meses. Mas esse prazo não é exigido
quando ocorre um acidente de
qualquer tipo ou uma doença
profissional. Para o INSS, o trabalhador
não tem direito ao auxílio se, quando
começou a pagar o INSS, já tinha a
doença ou a lesão que levou ao
afastamento. Não é preciso pagar o
mínimo de 12 contribuições se ele tiver
doenças graves. Porém, quando a
incapacidade começou, ele precisava
estar com as contribuições em dia.

Qual a principal diferença entreQual a principal diferença entreQual a principal diferença entreQual a principal diferença entreQual a principal diferença entre
auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?auxílio-doença e auxílio-acidente?
O auxílio-doença é concedido ao
segurado impedido de trabalhar
temporariamente por doença ou
acidente por mais de 15 dias seguidos.
Já o auxílio-acidente é pago quando o
INSS considera que ele tem condição
de voltar a trabalhar, mas teve sua
capacidade para o trabalho reduzida.

Como o auxílio-doença é liberadoComo o auxílio-doença é liberadoComo o auxílio-doença é liberadoComo o auxílio-doença é liberadoComo o auxílio-doença é liberado
pelo INSS?pelo INSS?pelo INSS?pelo INSS?pelo INSS?
O benefício só é pago se o perito
comprovar que o segurado está incapaz
para o trabalho. É preciso agendar um
atendimento, o que pode ser feito pelo
telefone, na Central 135. Para o
trabalhador com carteira assinada, os
primeiros 15 dias de afastamento são
pagos pelo patrão. Depois, a grana sai
da Previdência e, para conseguir o
benefício, é preciso agendar a perícia.

O que fazer se o INSS cortar o auxílio?O que fazer se o INSS cortar o auxílio?O que fazer se o INSS cortar o auxílio?O que fazer se o INSS cortar o auxílio?O que fazer se o INSS cortar o auxílio?
Depende do motivo. Se o trabalhador se
aposentar o INSS poderá cortar o auxílio.
Se não for por isso é preciso verificar o motivo
e, se for o caso, ir à justiça. Não existe prazo
máximo para recebimento do auxílio.

O que acontece com o auxílio quandoO que acontece com o auxílio quandoO que acontece com o auxílio quandoO que acontece com o auxílio quandoO que acontece com o auxílio quando
o segurado volta a trabalhar?o segurado volta a trabalhar?o segurado volta a trabalhar?o segurado volta a trabalhar?o segurado volta a trabalhar?
O auxílio-doença é cortado. Já o auxílio-
acidente pode ser recebido mesmo com
o segurado trabalhando, porém ele
perde esse direito ao se aposentar.

Qual o valor do auxílio-doença?Qual o valor do auxílio-doença?Qual o valor do auxílio-doença?Qual o valor do auxílio-doença?Qual o valor do auxílio-doença?
Corresponde a 91% da média salarial
do segurado.

Como é pago o auxílio-acidente?Como é pago o auxílio-acidente?Como é pago o auxílio-acidente?Como é pago o auxílio-acidente?Como é pago o auxílio-acidente?
É uma indenização para quem não se
recuperou totalmente de uma doença
ou acidente. É
pago depois que
o segurado
passa por
uma perícia
do INSS,
após o
corte do
a u x í l i o -
doença, e
corresponde
a 50% da
m é d i a
salarial do
segurado.
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