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Trabalhadores da Saint Gobain
receberão PLRE/2007 integral

Em negociação com a di-

reção do Sindicato dos Me-

talúrgicos, a direção da em-

presa Saint Gobain concor-

dou em não descontar dos

Através de negociação com o Sindicato, a empresa
decidiu não descontar o adiantamento de PLRE-

2007, já pago no ano passado

Depois de fazer um acor-

do com o Sindicato dos Me-

talúrgicos, junto à DRT/VR,

sobre o pagamento das

PLR�s atrasadas, a empre-

sa, até agora, ainda não

efetuou o pagamento dos

trabalhadores o adiantamen-

to da PLRE-2007, pago na

convenção coletiva 2007/

2008. Esta reivindicação vi-

nha sendo feita ao Sindicato

dos Metalúrgicos pelos pró-

prios companheiros. Portan-

to, todos os trabalhadores da

Saint-Gobain vão receber a

PLRE-2007 integral.

O Sindicato exige da Partemec
o pagamento das PLR´s

atrasadas, acordado na DRT
50% do valor total que se-

ria pago junto com o adi-

antamento de salário dos

trabalhadores no mês de

janeiro.

O Sindicato avisa à dire-

ção da empresa que o seu

departamento jurídico já

está tomando todas as me-

didas cabíveis para que

este acordo seja cumprido

com responsabilidade.

Quem paga mal, paga

duas vezes!
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A direção da empresa
MBM continua com a prá-
tica de reprimir os funcio-
nários. Além de não forne-
cer refeição e nem a cesta
básica, os trabalhadores
continuam reclamando das
horas extras fora do cartão.

E o que é pior, a direção
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Sindicato combate regime repressor
da MBM com os funcionários

da empresa está ameaçan-
do os trabalhadores de de-
missão, caso eles venham
a se sindicalizar. É um ab-
surdo que, em pleno sécu-
lo 21, ainda existam pesso-
as com este comportamen-
to autoritário.

O Sindicato alerta que é

importante que os trabalha-
dores continuem acreditan-
do na força, na capacida-
de e na unidade da catego-
ria. E informa que já está
tomando as medidas cabí-
veis para que os trabalha-
dores sejam respeitados
pela direção da empresa.
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São Pedro
Matéria do Boletim
de Barra Mansa 24/
01/08 - edição Nº
181,  referente a ma-
téria sobre a PLR e
Insalubridade.

A direção do sindi-
cato quando colocou
em mesa a negociação
do pagamento da PLR
2007, a empresa nos
garantiu que sempre
pagou a multa confor-
me as convenções co-
letivas anteriores e
que agora não seria
diferente. E que será
pago dentro do prazo,
conforme a convenção
coletiva 2007/2008.
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Sobre a insalubri-
dade, a empresa afir-
mou que, no momen-
to só tem 1 (um) fun-
cionário no interior da
Fábrica de Cilindros
White Martins. E
quando seus funcioná-
rios fazem manuten-
ção em área insalu-
bre, eles recebem o
percentual conforme a
lei determina.
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A partir de março, a Pre-
vidência Social deverá dar
início aos exames do censo
da aposentadoria por inva-
lidez. O objetivo é avaliar os
segurados que recebem
esse benefício e cortar o pa-
gamento de quem já estiver
apto a voltar ao trabalho. Só
que a extinção da aposen-
tadoria poderá, para al-
guns, não acontecer de uma
só vez. Os exames vão ava-
liar a capacidade de traba-
lho dos segurados e, a par-
tir de agora, deverão ser re-
feitos a cada dois anos. Dei-
xarão de receber os consi-
derados aptos ou parcial-
mente aptos ao trabalho.

Os que estiverem no pri-

Aposentadoria por invalidez
será cortada em etapas

Segurado que passar pelo censo, com início em
março, e for considerado parcialmente capaz irá
perder o benefício do INSS após um ano e meio

meiro grupo deixarão de re-
ceber a aposentadoria por
invalidez já no mês seguin-
te. Já os parcialmente aptos
terão um ano e meio para
se recuperar.

Se a recuperação for par-
cial, o corte da aposentado-
ria será gradual. Segundo o
INSS, o cancelamento será
feito em três etapas, com du-
ração de seis meses cada
uma.

Depois de um ano e
meio, o pagamento da
aposentadoria será final-
mente cancelado. Assim,
quem for considerado par-
cialmente apto em março
teria o corte gradual a par-
tir de abril, e a aposentado-

ria só deixaria de ser paga
em setembro de 2009.

O segurado parcialmen-
te apto continuará a receber
o benefício integral por seis
meses. Depois, por mais
seis, receberá metade do
valor. Por fim, ficará mais
seis meses podendo sacar
25% do valor. Na avaliação
da capacidade de trabalho,
o perito vai levar em conta
a evolução da doença e o
tipo de tratamento que o se-
gurado recebeu.

O INSS informou que os
segurados parcialmente re-
cuperados serão cadastra-
dos no programa de reabi-
litação do instituto e reinte-
grados ao antigo trabalho.


