
Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Resende, 17/5/2013. Boletim nº 987

Negociação já!
Sindicato pressiona direção das empresas para negociação

do acordo coletivo 2013/2014 e, caso contrário, conta com a
união e a participação dos trabalhadores para cruzar os

braços na entrada da empresa

Já se passou uma semana e a
direção da PSA ainda não marcou
reunião para nova rodada de
negociação sobre o acordo coletivo
2013/2014 dos trabalhadores.

Este ano, o sindicato esta enfrentando
muitas dificuldades para fechar as
negociações coletivas. Até agora só
foram fechados os acordos do Consórcio
Modular na MAN, BENTELER E M.A.
AUTOMOTIVE, nas demais empresas,
como CSN, VOTORANTIN, SAINT
GOBAIM, BMB, XEROX, entre outras
que ainda não realizaram se quer a
primeira votação.

Diante das dificuldades, o sindicato
iniciara na próxima semana uma serie
de mobilizações na portaria das

empresas para exigir dos patrões a
reabertura das negociações. E os
companheiros da PSA  não podem
ficar de fora desta luta.

Não adianta a empresa fazer
pressão, ameaçar reduzir o turno ou
tentar fazer lavagem cerebral nos
trabalhadores. O sindicato já enfrentou
situações piores  e conseguiu, junto
com os trabalhadores, garantir suas
conquistas.

Esperamos que a PSA volte à mesa
de negociação com novas propostas
que valorizem e respondam as
expectativas dos trabalhadores.

“Ou negociam ou cruzamos os
braços”, esta é a palavra de ordem dos
trabalhadores.

O que significa a expressãoO que significa a expressãoO que significa a expressãoO que significa a expressãoO que significa a expressão
“amigo da onça”?“amigo da onça”?“amigo da onça”?“amigo da onça”?“amigo da onça”?

Amigo da onça é o indivíduo que se
mostra amigo e, ao mesmo tempo, é
alguém que não se pode confiar, pois é uma
pessoa falsa, que traí as amizades, é
hipócrita e infiel.

A origem do termo ‘amigo da onça’
surgiu com o cartunista Péricles Maranhão,
para designar uma pessoa cafajeste,
debochada e irônica. O personagem tornou-
se extremamente popular, e o termo
espalhou-se para todo o Brasil, e é
considerada uma ofensa chamar outra
pessoa de ‘amigo da onça’.

(Fonte: www.significados.com.br)
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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
auxílioauxílioauxílioauxílioauxílio-----doença e auxíliodoença e auxíliodoença e auxíliodoença e auxíliodoença e auxílio-acidente?-acidente?-acidente?-acidente?-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 auxílioQual a diferença entre o auxílioQual a diferença entre o auxílioQual a diferença entre o auxílioQual 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 direito aoO que é preciso para ter direito aoO que é preciso para ter direito aoO que é preciso para ter direito aoO que é preciso para ter direito ao
auxílioauxílioauxílioauxílioauxílio-----doença?doença?doença?doença?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
auxílioauxílioauxílioauxílioauxílio-----doença e auxíliodoença e auxíliodoença e auxíliodoença e auxíliodoença e auxílio-acidente?-acidente?-acidente?-acidente?-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 auxílioComo o auxílioComo o auxílioComo o auxílioComo o auxílio-----doença é liberadodoença é liberadodoença é liberadodoença é liberadodoença 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 oO que fazer se o INSS cortar oO que fazer se o INSS cortar oO que fazer se o INSS cortar oO que fazer se o INSS cortar o
auxílio?auxílio?auxílio?auxílio?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 auxílioQual o valor do auxílioQual o valor do auxílioQual o valor do auxílioQual o valor do auxílio-----doença?doença?doença?doença?doença?
Corresponde a 91% da média salarial
do segurado.

Como é pago o auxílioComo é pago o auxílioComo é pago o auxílioComo é pago o auxílioComo é pago o auxílio-acidente?-acidente?-acidente?-acidente?-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
auxílio-doença, e corresponde a
50% da média salarial do segurado.


