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TRABALHADORES DA SBM RECEBEM
PASSIVOS NESTA SEXTA, 18

IMV não concede reajustes salariais Rododutra

Já está funcionando a
Secretaria da Mulher, um
novo departamento do
sindicato que oferece as-
sistência jurídica, social e
psicológica às mulheres
metalúrgicas e dependen-

Sindicato oferece atendimento à mulher
tes de metalúrgicos. Este
serviço abrange desde de-
bates, orientação, encami-
nhamento e acompanha-
mento de questões refe-
rentes às mulheres da Re-
gião Sul Fluminense.

A direção do sindicato
pretende dar assistência às
mulheres que sofrem com
problemas de assédio
moral, sexual, violência
doméstica, entre outros. A
responsável pela Secreta-

ria da Mulher é a militan-
te Maria Conceição dos
Santos.

A Secretaria da Mulher
está funcionando em Barra
Mansa sempre às quartas-fei-
ras, no horário de 8h às 12h.

Sindicato entra com ação judicial trabalhista
A empresa IMV não

cumpre seus compro-
missos com os traba-
lhadores e até hoje
não concedeu o reajus-
te de 2007 e 2008.
Com isso, os trabalha-
dores estão sendo pre-
judicados, pois estão
com seus salários de-
fasados.

O reajuste de 2007

corresponde a 6% e em
2008 o percentual é de
8.02%.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos procurou por
diversas vezes os repre-
sentantes da IMV para
regularizar esta situação,
a empresa se compro-
meteu em solucionar,
mais não cumpriu.

Com isso, o sindicato

já comunicou ao depar-
tamento jurídico para
que seja feita uma de-
núncia à DRT e uma
ação na Justiça do Tra-
balho. Os direitos dos
trabalhadores têm que
ser cumpridos e o sin-
dicato lutará para ga-
rantir que os trabalha-
dores recebam o seus
reajustes salariais.

O sindicato,  junto com
os trabalhadores conquis-
taram uma vitória. A em-
presa fechou um acordo
com o sindicato para o pa-
gamento dos valores das
PLR’s. Com isso, os traba-
lhadores receberão a PLR
2007, que já está sendo
depositada, e o passivo
será pago nos meses de
julho e agosto.

Essa conquista não seria
possível sem a união e mo-
bilização dos trabalhadores
junto com o sindicato.

Com a assinatura do
acordo do passivo dos
trabalhadores do turno da
SBM na última terça-fei-
ra, dia 15, o sindicato fi-
nalizou uma das grandes
lutas pelos direitos dos
trabalhadores.

E nesta sexta-feira, dia
18, os trabalhadores do

turno de revezamento re-
ceberão a primeira par-
cela do acordo do passi-
vo da hora de refeição e
os eletricistas receberão
os valores do passivo da
periculosidade.

Os trabalhadores da
SBM demonstraram mui-
ta organização e mobili-

zação durante todo o
processo de implantação
da hora de refeição e do
pagamento do adicional
de periculosidade dos
eletricistas. Além disso,
estiveram ao lado da di-
reção do sindicato, con-
fiando na atuação de
seus representantes, nas

negociações dos passi-
vos.

Obtivemos uma gran-
de vitória, mas ainda te-
mos muitas lutas na ga-
rantia dos direitos dos tra-
balhadores e na melho-
ria das condições de tra-
balho e qualidade de
vida de toda categoria.
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A Quinta Turma do
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) decidiu, por
unanimidade, que o
INSS não pode suspen-
der automaticamente o
auxílio-doença quando o
segurado faltar à perícia.
Para cancelar o benefí-
cio, terá que haver um
processo administrativo
no órgão. O STJ ressal-
tou ainda que, como
prevê a lei, a perícia
pode dar três avais. O
primeiro é a “continua-
ção das condições gera-
doras do auxílio-doença,
permanecendo o trata-

A falta do segurado
na perícia não cancela

auxílio doença
mento e o pagamento do
benefício”. A segunda
conclusão a que o médi-
co pode chegar é que “há
insuscetibilidade de recu-
peração para qualquer
atividade, com a conces-
são de aposentadoria
por invalidez”. A última
alternativa é “habilitação
para o desempenho da
mesma atividade, ou de
outra, sem redução da
capacidade laborativa”,
o que resulta na suspen-
são do auxílio.

“O auxílio-doença so-
mente poderá ser cance-
lado pelo INSS nessas si-

tuações legalmente deter-
minadas. Não estando a
hipótese dos autos (au-
sência do segurado na
perícia médica) incluída
nesse rol, a decisão de
suspensão do benefício
deverá ser precedida de
regular procedimento ad-
ministrativo”, afirmou o
ministro que relatou o
caso, Napoleão Nunes
Maia Filho.

Ele acrescentou que
deve ser repelido o can-
celamento abrupto de
benefício previdenciário
por se tratar de verba de
caráter alimentar.

A URP dos traba-
lhadores da SBM su-
miu e até hoje,  os
t rabalhadores mais
a n t i g o s  t e m  e s s e
trauma, pois a URP
sumiu. Recentemente,
a atual di reção do
sindicato descobriu
que três trabalhado-
res da CSN ganha-
ram ações na Justiça
do Trabalho e quase
não  l e va ram .  São
ações nos valores de
R$ 160 mil,  R$ 60
mil e R$ 40 mil.

Os trabalhadores
s ó  d e s c o b r i r a m  a
existência do dinhei-
ro porque cairam na
malha fina da Recei-
ta Federal.

A ant iga di reção
do sindicato (leia-se
Pe r r u t ,  Pe t r ôn i o  e
Companhia) alega-
ram que não tinham
o endereço dos tra-
ba lhado re s  e ,  po r
isso, não podiam en-
viar a comunicação.

Sabemos que a Re-
eceita Federal só fisca-
liza por amostragem,
ou seja, uma parte dos
trabalhadores.

Agora fica a pergun-
ta: será que mais al-
guém ganhou e não
levou?

URP e
Periculosidade

Em resposta à de-
núncia dos trabalhado-
res o sindicato procu-
rou a empresa para so-
lucionar o problema na
reposição do vale
transporte. A empresa
convoca os trabalhado-

Calusin
res para hora extra nos
dias de folga e não re-
põe o vale transporte.

A empresa se compro-
meteu em fazer a reposi-
ção e até hoje os traba-
lhadores não receberam.

A direção do sindicato

tomará as providências
junto ao departamento
jurídico para solucionar
o problema e para que
os trabalhadores rece-
bam todos os vales re-
ferentes aos dias traba-
lhados.

Vale transporte

Cadê o almoço?
A empresa se com-

prometeu a implantar o
almoço, atendendo
uma reivindicação do
sindicato e dos traba-

lhadores conforme reivin-
dicação dos trabalhado-
res, mas até agora nada
foi feito.

A direção do sindicato

cobrará da empresa a
implantação do almoço
imediatamente e espe-
ra que a empresa cum-
pra com o seu dever.


