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Sem Censura
unificação

Negociação da PLR 2017, 
Reforma da Previdência/
Fim da Aposentadoria, 
NegociAdo sobRe o LegisLAdo, 
campanha salarial ...

2017 será um ano de muita luta!!!

Conseguimos fechar 
todas as campanhas 
salariais: Aperam, 

Vamservice, Sindimiva e 
PH Transportes. Porém, 
2017 está longe de ser 
um ano tranquilo para a 
classe trabalhadora.

Além das negociações 
que envolvem, 
especificamente, os 
trabalhadores de Timóteo 
e Cel. Fabriciano, da 
nossa base, vamos ter que 
travar batalhas nacionais.

O Governo Temer já 
enviou sua proposta de 
Reforma da Previdência 

que acaba com o direito 
dos trabalhadores de se 
aposentarem. A não ser 
que alguém imagina que 
vai conseguir trabalhar 
por exemplo na Aperam 
até os 65 anos de idade.

Outra batalha que 
promete ser intensa é 
para não deixar que 
o Congresso aprove a 
proposta do Temer de 
acabar com os direitos 
garantidos pela CLT. 
É o que vai acontecer 
se prevalecer a lógica 
do negociado sobre o 
legislado.

CONJUNTURA
E todas essas 

lutas, quando estamos 
atravessando um péssimo 
momento para os 
trabalhadores. 

São mais de 
12 milhões de 
desempregados!

Estamos vivendo a 
pior recessão da nossa 
história, e todas as 
notícias é de que o 
cenário pode piorar. 
O golpe que deram na 
verdade não foi contra 
a Dilma. Foi contra os 
trabalhadores!

VER O CIRCO PEGAR 
FOGO?

Não tem neutralidade 
nessa luta. Ou você estará 
do lado dos trabalhadores 
e participará das 
mobilizações, ou, do 
lado dos patrões. Porém, 
sem as benesses que os 
patrões estão recebendo 
desse governo golpista.

Você é quem vai 
escolher a história 
que vai contar 
para os seus filhos!
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Atenção!
Novo valor da 
Cesta Básica 
está valendo a 
partir de 1º de 
janeiro

RAMAC

Denúncias e 
Informações:
99872-1825

WhatsApp 
do Metasita
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EXPEDIENTE

Conforme a 
Convenção Coletiva, 
a partir de 1º de 
janeiro a Cesta 
Básica deve ser 
corrigida em 8,5%. 
Com esse reajuste a 
Cesta Básica que os 
companheiros irão 
receber referente ao 
mês de janeiro será 
igual:
• Empresas com 
até 50 empregados 
no valor mínimo de 
R$102,00; 
• Empresas de 51 
a 80 empregados 
no valor mínimo de 
R$122,00; 
• Empresas 
com mais de 81 
empregados no 
valor mínimo de 
R$143,00. 

Piso Salarial
Com a correção do 

salário mínimo que passa 
a valer a partir de 1º de 
janeiro para R$937,00, 
ninguém no país pode 
receber nenhum salário 
inferior a esse.

Na nossa base, o menor 

piso para empresas com 
até 50 empregados é 
de R$968,00. Ou seja, 
desde o ano passado 
já é superior ao salário 
mínimo.

O Piso dos 
metalúrgicos de Timóteo 

e Cel. Fabriciano serão 
reajustados em março e 
depois em junho. 

Confira os valores 
que o Piso Salarial terá a 
partir de 01/03/2017 e 
01/06/2017.

A. Empresas com até 50 empregados:
a.1) a partir de 01/03/2017 será de R$1.011,56;
a.2) a partir de 01/06/2017 será de R$1.050,28.

B. Empresas de 51 a 100 empregados:
b.1) a partir de 01/03/2017 será de R$1.062,13;
b.2) a partir de 01/06/2017 será de R$1.102,79; 

C.Empresas acima de 100 empregados:
c.1) a partir de 01/03/2017 será de R$1.115,24;
c.2) a partir de 01/06/2017 será de R$1.157,93.

Admitir e corrigir os erros não é ato 
de fraqueza, mas de grandeza

No último Sem Censura 
denunciamos uma prática 
ilegal da Ramac. 

A empresa 
estava cobrando dos 
trabalhadores a multa dos 
40% do FGTS e pagando 
hora extra por fora do 
contra cheque.

O diretor do Metasita 
o companheiro Everton, 
funcionário da Ramac, 
informou que a empresa 

reviu seus atos e irá 
devolver os valores 
dos 40% e pagar as 
horas extras conforme 
determina a Lei e a 
Convenção Coletiva.

Estamos parabenizamos 
o gestor da empresa. 
Admitir um erro nunca 
deve ser visto como sinal 
de fraqueza, mas como um 
ato de grandeza. 

Parabenizamos também 

os companheiros que 
denunciaram o ato. 
Quando os trabalhadores 
participam sempre 
estamos perto de 
solucionar todos os 
problemas da classe.

Com essa decisão da 
RAMAC não haverá mais a 
necessidade do Sindicato 
mover nenhuma ação 
na Justiça. Todos saíram 
ganhando.


