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Dia 11
de julho
A CUT e demais
centrais sindicais
convocam greve
geral pelo fim dos
leilões do petróleo,
o FIM DO FATOR
PREVIDENCIÁRIO,
a REDUÇÃO DA
JORNADA PARA 40
HORAS SEMANAIS
SEM REDUÇÃO DO
SALÁRIO, a reforma

APERAM

Trabalhador afastado ou aposentado
por invalidez não é obrigado a
comparecer à “perícia” convocada
pela Aperam

A

Aperam tem
enviado carta aos
companheiros
afastados e ou
aposentados por invalidez
pedindo que o mesmo se
apresente no escritório
central.
Ao chegar lá, ao
mesmo é mostrada uma
perícia marcada com um
tal de Dr. Daniel (sobre
nome do médico não é
especificado). A intenção
é ver se o trabalhador
pode ser classificado como
portadores de necessidade

especial.
Neste caso, segundo o
relato dos companheiros,
o trabalhador passaria a
fazer parte do percentual
de 5% do quadro que
toda empresa tem que
reservar para portadores de
necessidade especial.
Pelo que apuramos
junto ao Ministério do
Trabalho, esta cota não
pode ser preenchida com
afastados.
Alertamos que nenhum
trabalhador afastado é
obrigado a comparecer a

esta convocação, pois o
mesmo está com o contrato
de trabalho suspenso. Além
disto, a perícia não tem
nada a ver com o INSS.
Se você decidir
comparecer, não assine
nenhum documento
antes de mostrá-lo a um
advogado.
O que pode parecer
vantajoso num primeiro
momento, pode dar à
Empresa, condições de
demitir em outro momento.

Fique atento!

agrária e o FIM DO
PROJETO DE LEI

Trabalhador com
deficiência tem direito à
aposentadoria especial

4330 – “esse PL
nefasto que acaba
com as relações de
trabalho no Brasil,
é na verdade, uma
reforma trabalhista
escondida atrás de
uma proposta de
regulamentação da
terceirização”.

F

oi sancionada no
dia 8 de maio a
Lei Complementar
142 que regulamenta a
aposentadoria especial
para trabalhadores com
deficiência.
O tempo de
contribuição do
trabalhador com

deficiência poderá
variar de 25 à 33
anos, dependendo do
grau da deficiência
que pode variar de grave a
leve.
O trabalhador terá
que passar por uma
perícia médica própria do
INSS, para caracterizar a
deficiência e o grau da
mesma.
Esta lei entra em vigor

seis meses após a sua
publicação.
Atenção, trabalhador
que se aposentar sob a
condição de deficiente
não está livre do fator
previdenciário.
O companheiro que
quiser informações mais
detalhadas sobre esta
lei pode procurar o setor
jurídico que será muito
bem orientado.

AÇÃO - FUNDO DE GARANTIA (FGTS)

Trabalhadores
rejeitam
proposta e
manobra
para esvaziar
assembleia

O

ASSEMBLEIA
DIA 03/07
(QUARTAFEIRA) ÀS
18:00 HORAS

O

s trabalhadores
da Sankyu que
compareceram
à assembleia
convocada pelo
Metasita para análise
da contraproposta da
empresa respaldaram a
posição da direção do
sindicato de REJEIÇÃO
da contraproposta
apresentada pela
Sankyu para renovação
do Acordo Coletivo.
Assembleia

Convocamos os
trabalhadores para
uma nova assembleia
dia 03/07, quartafeira, às 18:00
horas no auditório
do Metasita para
deliberarem sobre
a contraproposta
apresentada pela
Sankyu.
Trabalhador, o
Brasil acordou!
E você? Participe!!!
Expediente

METASITA entrará
com ação pela
correção do FGTS

setor jurídico do
METASITA está
preparando mais uma
ação em favor dos nossos
associados. O METASITA
entrará com Ação junto à
Justiça Federal solicitando
o recálculo retroativo da
Taxa Referencial (TR),
com pedido de liminar
antecipada, para repor o
que considera uma perda
de 88,3% na correção
do FGTS desde 1999. A
partir daquele ano, a TR
começou ser reduzida,
paulatinamente, até
estacionar no zero em
setembro do ano passado,
encolhendo também a
remuneração do Fundo de
Garantia — O FGTS deve
ser corrigido por juros de
3% ao ano, mais a TR(Taxa

Referencial) aplicada
mensalmente.
Apenas nos últimos
dois anos, quando a
redução da TR chegou
a níveis mais drásticos,
os trabalhadores teriam
perdido 11% em termos
reais, se considerada a
correção oficial do FGTS
em comparação com a

evolução da inflação pelo
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC),
usado como referência
em questões trabalhistas
pelo governo. Nos últimos
meses, o índice de inflação
acelerou, subindo mais de
6% ao ano desde 2010,
enquanto que o FGTS teve
redução na correção.

Documentos

Entraremos com Ação Plurima (10 trabalhadores)
Para entrar com a Ação o companheiro sócio do
METASITA deverá levar os seguintes documentos:
* CTPS;
* Comprovante de endereço;
* CPF/Identidade;
**OBS.: O associado do Metasita não irá precisar ir à CEF
para solicitar o Extrato analítico do Fundo de Garantia.
O Sindicato irá fazer a solicitação.

FGTS - Você sabia que podemos
acompanhar se o patrão está
depositando corretamente o FGTS?
A Caixa Econômica Federal disponibilizou um serviço
onde você recebe o valor do saldo do seu FGTS e o valor
depositado, mensalmente pelo seu patrão, na sua conta do
FGTS via mensagem no seu celular.
É fácil receber este serviço.
Acesse www.fgts.gov.br, clique em serviços online, escolha
mensagem via celular e cadastre seu número. Esta é mais
uma forma que você tem de saber se patrão está depositando
regularmente seu direito, e denunciar se não estiver fazendo.
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