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Sindicato alerta para mais retirada de direitos de trabalhadores vítimas de 
acidentes de trabalho e doença ocupacional com a Medida Provisória 1113. 



Editada na véspera do feria-
do, em 20 de abril, a MP 
nº 1113/2022 é mais uma 

medida do governo para retirar 
direitos dos trabalhadores, con-
quistados com muita luta. Ela 
altera procedimentos para análi-
se de benefícios previdenciários 
como o auxílio-doença, entre 
outros, e inclui o auxílio acidente, 
conhecido como B94, na operação 
pente fino.

As principais alterações são a 
convocação periódica para perí-
cia, mesmo para aqueles que con-
seguiram o benefício na Justiça, e 
a substituição da perícia médica 
presencial por perícia documental 
que poderá ser feita por um robô. 

O Sindicato alerta que a medi-
da é consequência da PEC do Teto 
dos Gastos que congela, por 20 
anos, o orçamento da Previdên-
cia aos níveis de 2016. E lembra 
que o governo quer economizar 
recursos às custas da classe tra-
balhadora e deixar o trabalhador 
sem ter com quem reclamar. 

Alerta ligado 
Para o presidente do Sindicato, 

Moisés Selerges, o momento é de 
atenção de todos, já que qualquer 
trabalhador está sujeito a precisar 
do benefício, por isso o direito 
precisa estar assegurado. 

“Precisamos prestar atenção 
nessa medida. A questão é que 
com essa mudança, o trabalha-
dor que estiver sem condições de 
exercer a função e for entrar com 
o pedido no INSS terá dificulda-
des em conseguir. Como se não 

bastasse isso, aquele que já rece-
be o auxílio-acidente o INSS vai 
chamar para fazer a nova perícia e 
ele pode ter o benefício cortado”, 
alertou. 

“O trabalhador lesionado não 
consegue outro emprego. Temos 
que tomar muito cuidado porque, 
como diz o ditado, ‘pau que bate 
em Chico, bate em Francisco’. 
Hoje você tem saúde e amanhã 
você pode não ter. A preocupação 
do Sindicato é em relação aos 
trabalhadores de hoje, mas tam-
bém com os que podem adoecer”, 
reforçou. 

O presidente ressaltou que a 
categoria deve estar atenta para 
se mobilizar contra a MP 1113. 
“Esse governo quer afundar com 
a classe trabalhadora. Precisamos 
estar atentos e não permitir isso. 
Temos que defender os direitos 
de hoje pensando também no 
amanhã”, ressaltou. 

“É necessár ia  uma grande 
mobilização e pressão dos traba-
lhadores em cima do Congresso 
Nacional para que não se aprove 
mais este ataque. Os companhei-
ros e companheiras devem ficar 
ligados para saber quais serão os 
deputados e senadores favoráveis 
a esta medida, para não continuar 
elegendo quem é contra o povo”, 
reforçou Moisés.

2. quarta-feira, 11 de maio de 2022

MAIS RETIRADA DE 
DIREITOS: MEDIDA 

PROVISÓRIA 1113
 PODE ACABAR COM 

AUXÍLIO-ACIDENTE
Sindicato alerta 

que o governo quer 
economizar recursos 

às custas da classe 
trabalhadora. 

Entenda o que muda

“O trabalhador lesionado 
não consegue outro 

emprego”

sindicato dos bancários de sp



quarta-feira, 11 de maio de 2022 .3

“A preocupação 
do Sindicato é 
em relação aos 
trabalhadores 
de hoje, mas 
também com 
os que podem 

adoecer”

“Precisamos 
estar atentos 
e não permitir 

isso”
adonis guerra

Por ser uma Medida Provisória, entra 
em vigor assim que é editada, mas o 
prazo de vigência é limitado a 60 dias, 
que pode ser prorrogado uma vez por 
mais 60 dias. A MP só passa a ser lei se 
for aprovada na Câmara e no Senado.

MP PODE VIRAR LEI

QUAIS ERAM OS 
CRITÉRIOS ANTES DA 

MP MUDAR AS REGRAS?
Antes da MP, os segurados que so-

friam acidentes passavam por uma pe-
rícia médica e, depois que conseguiam 
a concessão do auxílio-acidente (B-94), 
não precisavam retornar as agências do 
INSS, por se tratar de benefício indeni-
zatório devido até a aposentadoria.

PENTE FINO
O auxílio-acidente (B-94) é inclu-

ído no rol dos benefícios passíveis de 
revisão do benefício e de inclusão do 
segurado no programa de reabilitação. 
O chamado pente fino teve início no 
governo Temer. Em dois anos foram 
cancelados 80% dos auxílios doenças 
revisados e de 30% das aposentadorias 
por invalidez. 

O QUE MUDA COM A MP?
Depois da MP, mesmo após o pedido 

de benefício ser concedido, o segura-
do terá de passar pela perícia médica 
obrigatoriamente quando for chamado, 
mesmo que tenha recorrido à Justiça 
para conseguir receber. E muitos traba-
lhadores recorrem porque a perícia do 
INSS nega pedidos demais.

O QUE É AUXÍLIO-ACIDENTE? 
É benefício indenizatório, pago para 

compensar um segurado que sofreu 
um acidente de trabalho ou doença 
ocupacional, com sequela consolidada, 
que reduz parcialmente a capacidade de 
trabalho. O auxílio é de 50% do valor 
do salário de benefício (equivale apro-
ximadamente a 50% do valor do auxí-
lio-doença). Ele não substitui o salário. 
A pessoa pode continuar trabalhando. 
O valor do auxílio-acidente compõe o 
salário de contribuição, podendo me-
lhorar o valor da aposentadoria.

A MP substituiu a perícia presencial 
por análise de documentos. O Sindicato 
alerta que a análise presencial do perito 
é mais aprofundada e permite argumen-
tar sobre a incapacidade. Já a análise de 
documentos é muito mais “fria” e pode 
prejudicar o trabalhador, já que o aten-
dimento não é humanizado. 

SUBSTITUI PERÍCIA MÉDICA POR 
AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS



Atualize seu cadastro 
no aplicativo 

Metalúrgicos do 
ABC ou no site www.

smabc.org.br para 
facilitar o seu acesso aos 

benefícios, convênios e 
parcerias do Sindicato. 

Devido à procura 
de companheiros e 

companheiras, o Sindicato 
faz uma nova chamada para 

a atualização 
cadastral de 

sócios e sócias 
que ainda não 

participaram da 
campanha. 

Se ainda não é sócio ou sócia, filie-se e venha fortalecer a luta.

Atualize Aqui!
Atualiza,Compa!

Quem ficou com pendência 
no sistema ou não retirou 
o brinde na etapa anterior 

também pode resolver agora. 

Converse com o CSE na 
fábrica ou assessoria na 

sua Regional.

A entrega dos brindes 
será até 30 de junho.

12 a 31 de maioe escolha um brinde*!
Participe de

quarta-feira, 11 de maio de 20224.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPE-
CÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA 
EMPRESA KRONES DO BRASIL LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO 
ABC convoca todos os trabalhadores na empresa 
KRONES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob 
o número 05.364.486/0001-60, com endereço na Av. 
Pres. Juscelino, 1140, Piraporinha, Diadema-SP, CEP 
09950-810, a participarem da Assembleia Específica, 
que será realizada no dia 12 (doze) do mês de maio de 
2022 (quinta-feira), às 09h00 da manhã. A assembleia, 
que será presencial e ocorrerá nas dependências da 
empresa, observará medidas de prevenção à CO-
VID-19, como distanciamento social de no mínimo 
1,5 metro entre os participantes e uso de máscaras 
pelos mesmos. A ordem do dia será: a) participação 
nos Lucros e Resultados (PLR); b) discussão e deli-
beração sobre a contribuição negocial como recurso 
essencial para custeio desta negociação coletiva, 
visando à celebração da norma coletiva que contem-
ple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados 
ou não, da empresa; c) autorização para a diretoria 
celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/
ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 10 de maio 
de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ES-
PECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES 
NA EMPRESA TTB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS METALICOS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO 
ABC convoca todos os trabalhadores na empresa 
TTB INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
METALICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 
59.108.837/0001-00, com endereço na Av. Prestes Maia, 
230, Centro, Diadema-SP, CEP 09930-270, a participarem 
da Assembleia Específica, que será realizada no dia 11 
(onze) do mês de maio de 2022 (quarta-feira), às 14h30 
da tarde. A assembleia, que será presencial e ocorrerá 
nas dependências da empresa, observará medidas de 
prevenção à COVID-19, como distanciamento social 
de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso de 
máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR); b) discussão e 
deliberação sobre a contribuição negocial como recurso 
essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à 
celebração da norma coletiva que contemple os interesses 
dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; c) 
autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo 
coletivo de trabalho e/ou aditamento; d) outros assuntos 
de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 
5 de maio de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ES-
PECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES 
NA EMPRESA GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO 
ABC convoca todos os trabalhadores na empresa GL 
ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o número 52.618.139/0030-31, com endereço na 
Avenida pirâmide, nº 661 - Eldorado, Diadema - SP, 
09970-330, a participarem da Assembléia Específica, 
que será realizada no dia 17 (dezessete) de maio 
de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 07h30min da 
manhã. A assembleia, que será presencial e ocorrerá 
nas dependências da empresa, observará medidas de 
prevenção à COVID-19, como distanciamento social 
de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e uso 
de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) 
participação nos Lucros e Resultados (PLR) b) dis-
cussão e deliberação sobre a contribuição negocial 
como recurso essencial para custeio desta negociação 
coletiva, visando à celebração da norma coletiva que 
contemple os interesses dos trabalhadores, sindicali-
zados ou não, da empresa c) autorização para a dire-
toria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho 
e/ou aditamento; d) outros assuntos de interesse dos 
trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 10 de maio 
de 2022. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

• O Palmeiras terá desfal-
ques do atacante Wesley, 
que testou positivo para a 
Covid-19, e do lateral-es-
querdo Piquerez, que sofreu 
lesão muscular. 

• Após ser desfalque no últi-
mo jogo, o atacante Jô deve 
voltar a ser opção para o 
Corinthians após tratamento 
contra dores no joelho. 
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Tribuna Esportiva

COPA DO BRASIL 
Hoje – 19h

Juazeirense x Palmeiras 
Paraná

Hoje – 21h30

Corinthians x Portuguesa-RJ
Neo Química Arena

x

x

adonis guerra

Trabalhadores na Dulong 
aprovam PLR válida por dois anos 

Em assembleia na segun-
da-feira, 9, os trabalhadores 
na Dulong, em São Bernardo, 
aprovaram a proposta de PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados) negociada pelo 
Sindicato com a empresa. 

O coordenador de área, 
Sebastião Gomes de Lima, o 
Tião, destacou que o acordo é 
válido por dois anos. O paga-
mento da primeira parcela será 
em setembro e a segunda, em 
março de 2023. Para o próximo 
ano estão mantidas as datas de 
pagamento, com o valor deste 
ano corrigido pelo INPC do 
período. 

“Foram várias reuniões para 
chegar a essa proposta, come-
çamos a negociar em outubro 
do ano passado para ter um 
resultado positivo”, disse. 

O dirigente destacou na as-
sembleia os ataques aos direitos 
dos trabalhadores, com a tercei-

rização, a reforma Trabalhista 
e a reforma da Previdência. 
Também reforçou o chamado 
para a Campanha Salarial. 

“Convocamos os trabalha-

dores a estarem mobilizados. 
No ano passado, quando a 
Campanha Salarial começou, 
os sindicatos patronais queriam 
repassar apenas parte do INPC 

e este ano não vai ser diferente. 
Vamos precisar de muita garra 
e disposição para garantir o 
mínimo que é a inflação do 
período e avançar”, defendeu. 
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