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TRABALHADOR NÃO GANHA, CONQUISTA!

PLR 
não fez muita diferença

A PLR 2017 
foi paga no 
dia 20/03 

Se analisarmos as 
conversas e as 
mensagens que 

chegam ao METASITA, 
para a grande maioria 
dos trabalhadores o 
valor recebido não fez 
muita diferença. Não 
correspondeu ao esforço 
que cada um e cada uma 
fez durante o ano de 2017. 

Causa estranheza a 
todos e levanta dúvidas 
a demora da empresa em 
divulgar seus números. 

Por exemplo: os 
números de produção, 
que indicam a pontuação 
de acordo com as metas 
alcançadas são fechados 
em dezembro, porém, só 
foi divulgados no mês de 
fevereiro. Por quê?

Qual o número de 
empregados que compõe a 
base de cálculo?

Quantos recebem 
integrais e quantos 

proporcional?
Por que o valor do 

estimado Ebtida  não pode 
ser repassado à comissão 
que negocia em nome 
dos trabalhadores,  para 
que os mesmos possam 
acompanhar, sob garantia 
de sigilo?

A empresa está 
convocando os 
trabalhadores a 
alcançarem 120 pontos. 
Será que falta empenho 
aos trabalhadores? É 
possível trabalhar mais do 
que estão trabalhando? Ou 

falta gestão? Falta metas 
que estejam dentro do 
possível de ser realizadas? 
É muito fácil transferir 
a responsabilidade para 
o trabalhador. Mas, não 
somos nós que tomamos 
as decisões. 

Resultados iguais à 
este só mostra que este 
modelo de apuração 
e pagamento de PLR 
já não atende mais 
aos interesses e nem 
representa a realidade 
do que produzimos e 
trabalhamos.

INSS convoca 522 mil beneficiários para pente-fino nas aposentadorias
Beneficiários de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez têm 5 dias úteis 

para agendar a perícia após receber carta de convocação

O INSS convocou 522 
mil beneficiários de auxílio-
doença e de aposentadoria 
por invalidez para passar por 
perícia médica a partir de 
(01/03/2018).

O órgão afirma que 
enviou cartas aos convocados 
que estão há mais de dois 
anos sem passar por uma 
perícia médica e para os 
aposentados por invalidez 
com menos de 60 anos.

A meta da segunda 
etapa do PRBI (Programa 
de Revisão de Benefícios 

por Incapacidade) é analisar 
neste ano 1,2 milhão de 
benefícios por incapacidade, 
sendo 273.803 de auxílio-
doença e 995.107 de 
aposentadorias por invalidez.

De acordo com o INSS, 
até 31/01/2018, foram 
realizadas 252.494 perícias 
com 201.674 benefícios 
cancelados. A ausência 
de convocados levou ao 
cancelamento de outros 
26.701 benefícios.

Segundo o órgão, a 
economia até esta fase já 

soma R$ 5,8 bilhões. A 
expectativa desta segunda 
etapa do pente-fino é 
economizar mais R$ 9,9 
bilhões em 2018, totalizando 
cerca de R$15,7 bilhões ao 
longo do programa.

ConvoCados
Os beneficiários 

convocados têm 05 dias úteis 
para agendar a perícia pelo 
telefone 135 após receber a 
carta de convocação. Quem 
não atender a convocação 
ou não comparecer na data 

agendada terá o benefício 
suspenso. 

A partir da suspensão, 
o beneficiário tem até 60 
dias para procurar o INSS e 
agendar a perícia. Se não 
procurar o INSS neste prazo, 
o benefício será cancelado.

Na data marcada para 
a realização da avaliação, 
o segurado deve levar a 
documentação médica 
disponível como atestados, 
laudos, receitas e exames.

ECONOMIA
Alexandre Garcia, do R7

01/03/2018 - 15H44 (ATUALIZADO EM 
01/03/2018 - 15H47)



aTEnÇÃo 
ConsUMIdoR

Fique atento para 
o seu direito enquanto 
consumidor, referente aos 
fornecedores de bens e 
serviços. 

Não raras são as vezes 
em que o consumidor, ao 
adquirir um produto, não 
tem suas expectativas 
atingidas, seja porque o 
produto foi entregue com 
defeito de fabricação, 
apresentando defeito de 
qualidade ou de quantidade 
ou com disparidade entre 
as indicações constantes do 
recipiente ou da propaganda 
publicitária.

As relações entre o 
consumidor e o fornecedor 
são protegidas pelo Código 
de Defesa do Consumidor 
e, verificando o problema 
no produto adquirido e não 
apresentada solução no 
prazo legal, o consumidor 
pode escolher entre a 
sua substituição por 
outro da mesma espécie, 
em perfeitas condições 
de uso, ou a restituição 
imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de eventuais 
perdas e danos, ou o 
abatimento proporcional do 
preço.

A Justiça tem entendido 
que, além das hipóteses 
acima, o fornecedor e o 
fabricante do produto 
podem ser condenados a 
pagar indenização por danos 
morais.

O METASITA, através 
de sua assessoria jurídica, 
presta orientações para 
que o consumidor não 
seja lesado ao adquirir um 
produto ou contratar um 
serviço, promovendo as 
ações judiciais adequadas 
quando necessário.
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EXPEDIENTE

EPROM: só estamos 
aguardando MPT marcar 
mediação

A direção do 
METASITA 
solicitou ao 

Ministério Público do 
Trabalho uma reunião 
de mediação com a 
EPROM para buscarmos 
uma solução para 
os problemas que os 
trabalhadores vem 
enfrentando para 
receberem seus direitos.

Buscamos o mesmo 
caminho trilhado para 
resolver os problemas 

envolvendo os 
trabalhadores da  TC 
Montagens e da N&A.

Tentamos buscar uma 
solução diretamente 
com a empresa. Não 
obtivemos sucesso, 
por isto, pedimos a 
intermediação do MPT.

Só na hora que 
a barriga dói?

Nenhum trabalhador 
da EPROM é sócio do 
METASITA. Na hora que 

estão trabalhando, 
não se lembram da 
importância de ter um 
sindicato forte. Mas, na 
hora que a barriga dói, 
tem trabalhador que 
acha que o METASITA 
tem que achar uma 
solução imediata para os 
seus problemas. 

Se o trabalhador 
precisa dos seus direitos 
para sobreviver, será 
que ele imagina que o 
sindicato vive de vento? 

Correção do  FGTS: 
processo continua parado

Está rolando na 
internet um vídeo de 
uma reportagem dando 
conta de que já teria sido 
tomado uma decisão final 
sobre a ação judicial que 
pede mudança na correção 
do FGTS do atual modelo 
para o INPC. Muitos 
companheiros têm nos 
procurado para saber a 
veracidade deste vídeo. 

Em tempo de fake 

news (notícia falsa) a 
informação é o melhor 
caminho para não ser 
enganado.

METasITa
O vídeo que está 

circulando na net é de 
2013. As ações que estão 
pedindo a mudança na 
correção do FGST estão 
paralisadas  aguardando 
uma decisão do Supremo 

sobre o tema.
Aconselhamos a todos 

os companheiros que 
ainda não entraram com 
a ação para fazerem o 
mais rápido possível, 
mesmo com o processo 
parado. Em caso de 
decisão favorável do 
Supremo o retroativo que 
o  trabalhador irá receber 
depende da data em que 
entrou com a ação.

SÉRGIO   
ANDRADE  

ADVOGADOS

(31) 3822-4966  
(31) 98684-2066


