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Trabalhadores aprovam
proposta do Metalsul para

o acordo coletivo
Os trabalhadores das empresas que são representadas pelo Metalsul

aprovaram, nesta terça-feira (22), em assembléia no sindicato, a proposta
para o acordo coletivo 2009/2010. A proposta aprovada garante um rea-
juste salarial de 6%, retroativo à 1° de maio. Portanto, todas as empresas
com menos de 190 funcionários  terão que reajustar os salários e pagar o

valor da diferença dos meses de maio, junho e julho de 2009.

A aposentadoria é um seguro que o brasileiro paga para
ter uma renda no momento em que para de trabalhar. Co-
nheça abaixo uma, das quatro formas de se aposentar:

Aposentadoria Especial
É o benefício con-

cedido ao trabalhador
inscrito na Previdên-
cia Social que tenha
trabalhado em condi-
ções prejudic ia is  à
saúde ou à integrida-
de física.

 Para ter direito à
aposentadoria especi-
al, o trabalhador deve

comprovar, além do
tempo de trabalho, a
exposição efet iva a
agentes físicos, biológi-
cos ou associação de
agentes prejudiciais
por  15,  20 ou 25
anos ,  con fo rme o
caso. A comprovação
é feita por meio do
Perfil Profissiográfico

Previdenciário (PPP),
preenchido pela em-
presa com base em
Laudo Técn ico  de
Condições Ambien-
tais de Trabalho (LT-
CAT), expedido por
médico do trabalho
ou engenheiro de se-
gurança do trabalho.
Fique atento: Em

caso de demissão, a
empresa é obrigada a
fornecer cópia autênti-
ca do PPP ao trabalha-
dor empregado. O em-
pregado doméstico, o
trabalhador avulso e o
contribuinte individual
filiado a uma coopera-
tiva não têm direito a
esse benefício.
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