
Reajuste salarial – 7,16% (INPC do
período de 5/12 a 4/2013) 
Abono – R$ 1.200, a pagar em 29/5/2013 
PLR – R$ 2500, sendo a 1° parcela de
R$ 1700 a ser paga em 29/5/2013 e a
2° parcela de R$ 800 a ser paga em
31/1/2014

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense
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CAMPANHA SALARIAL 2013

As terceiras do Consórcio
Modular apresentam propostas
para o Acordo Coletivo e o sindicato
realizará votação amanhã, dia 21,
a partir das 6h, na entrada
principal dos funcionários.

Após a votação realizada no
último dia 9/5, com os
trabalhadores das empresas  JSL e
Projecto, ficou claro para o

sindicato que qualquer proposta
que não tiver contemplando
abono de jornada, deverá ser
recusada de imediato pelo
sindicato. Mesmo assim, algumas
empresas insistiram em apresentar
propostas sem valor de abono e o
resultado foi a desaprovação dos
trabalhadores.

A partir daí, o sindicato decidiu

Sindicato realizará votação
amanhã (21) nas terceiras da MAN

VEJA ABAIXO AS PROPOSTAS APRESENTADAS:

Reajuste 7,16% , com limitador de
R$ 6.000. Acima, será concedido
valor fixo de R$ 429,6
PLR R$ 2.650 (50% para 30/
junho e a segunda parcela de 50%
em 30/01/14 ), com apuração do
absenteísmo.
Abono de R$ 1200 pagando em 30/1/14

EMPRESA ENGBRAS

Reajuste Salarial INPC
PLR  R$ 2.600: Antecipação R$ 1.300
pagamento em 24/5/2013 – 2ª Parcela
de R$ 1.300 em janeiro/2014
Abono Salarial R$ 1.200 pagamento em
24/05/2013
Cartão Sodexo : R$ 130 Reajuste de 30%
totalizando R$ 360 de aumento por ano
Antecipação da Primeira Parcela do 13º
Salário Opcional – Pagamento na 1ª
quinzena de junho/2013

não levar mais à votação proposta
que não inclua abono.

Na semana passada, o sindicato
convocou os trabalhadores para
uma assembleia de mobilização no
horário de entrada do 1º e do 2º
turno. A mobilização surtiu efeito
já na sexta-feira (17), algumas
empresas chamaram o sindicato
para nova negociação.

EMPRESA JSL

Reajuste salarial de 7,16% relativo ao
INPC a partir de 1/5 com teto fixo de  R$
358 para salários superiores a R$ 5 mil.
PLR para R$ 2.850: 1ª parcela de R$
1.750 para 10/6/2013. E 2ª parcela de
R$ 1.100 para 30/1/2014. Mediante
metas de Presenteísmo, Qualidade,
Segurança do Trabalho e Prazo
de Entrega
Abono de Jornada R$ 1.200 – a pagar
em maio de 2014.
Antecipação da 1ª Parcela do 13º
salário em 30/7/2013 opcional

EMPRESA MSX

EMPRESA MHD
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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
auxílio-doença e auxílio-auxílio-doença e auxílio-auxílio-doença e auxílio-auxílio-doença e auxílio-auxílio-doença 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 oQual a diferença entre oQual a diferença entre oQual a diferença entre oQual a diferença entre o
auxílio-doença comum e oauxílio-doença comum e oauxílio-doença comum e oauxílio-doença comum e oauxílio-doença comum e o
acidentário?acidentário?acidentário?acidentário?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.

Como o auxíl io-doença éComo o auxílio-doença éComo o auxílio-doença éComo o auxílio-doença éComo o auxílio-doença é
liberado pelo INSS?liberado pelo INSS?liberado pelo INSS?liberado pelo INSS?liberado 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 auxílioO que acontece com o auxílioO que acontece com o auxílioO que acontece com o auxílioO que acontece com o auxílio
quando o segurado volta aquando o segurado volta aquando o segurado volta aquando o segurado volta aquando o segurado volta a
trabalhar?trabalhar?trabalhar?trabalhar?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 auxíl io-Como é pago o auxíl io-Como é pago o auxíl io-Como é pago o auxíl io-Como é pago o auxíl io-
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.

O que levar como prova naO que levar como prova naO que levar como prova naO que levar como prova naO que levar como prova na
perícia médica do INSS ou naperícia médica do INSS ou naperícia médica do INSS ou naperícia médica do INSS ou naperícia médica do INSS ou na
Just iça?Just iça?Just iça?Just iça?Just iça?
Exames e  rece i tas  médicas ,
a tes tados ,  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.


