Sem Censura

Federação Estadual dos
Metalúrgicos de MG

INFORMATIVO DO METASITA - N° 2282 - 01 setembro 2016

CAMPANHA SALARIAL 2016-2017

Assembleias para
aprovação das Pautas
Confira o calendário:

Confirme sua participação!
Estamos
convocando todos
os companheiros e
companheiras da
nossa base para
as assembleias de
aprovação das pautas
de reivindicações que
serão encaminhadas
aos patrões.

C

onforme os acordos assinados, as
pautas deverão ser

entregues até o dia 15
de setembro. Por isso,
vamos realizar as assembleias a partir do dia 06
de setembro.

e progressista, como historicamente fizemos, vamos
encaminhar uma pauta
mais resumida, com cerca
de 10 itens.

Como será a pauta?
Os vários companheiros (as) que responderam
à pesquisa feita pelo
Metasita, apontaram no
sentido, que em função de
toda conjuntura, de forma
excepcional, este ano, ao
invés de encaminhar aos
patrões uma pauta política

Casa cheia
para aprovar
a pauta
Na última Campanha Salarial, tivemos que cancelar
a assembleia de aprovação
de pauta por duas vezes,
devido à baixa presença dos
trabalhadores. Só na terceira assembleia que a pauta

foi aprovada.
Acreditamos que este
ano não precisaremos fazer
a mesma coisa. Na primeira
assembleia de cada empresa
já teremos quorum suficiente para aprovarmos a
pauta e encaminhá-la aos
patrões.
Se com casa cheia na
campanha passada a luta
não foi fácil, imagine se
tivermos a casa vazia!
As conquistas só vêm,
quando o trabalhador
participa.

Você também quer o fim da jornada fixa,
ganho real, retorno de férias, reposição das perdas, etc.
Então vamos à luta!

INSS muda de ideia e pode
cortar, na hora, auxílio
concedido pela Justiça
O INSS e a PGF (Procuradoria Geral Federal)
publicaram, no “Diário
Oficial da União”, portaria
conjunta que autoriza o
órgão a cancelar a aposentadoria por invalidez ou
auxílio-doença concedido
judicialmente, se constatar a ausência de incapacidade para o trabalho nas
perícias do pente-fino.
O corte pode ser feito
sem que a justiça possa
ser comunicada. (...o INSS
confirmou na terça que
irá cancelar os benefícios
por incapacidade concedidos na justiça, mesmo no
caso em que não houve o
trânsito em julgado).
Pente-fino deve
começar em setembro
Quantos benefícios por
invalidez o governo vai
revisar no país?
--> 530.157 auxílios-doença que são pagos há mais

de dois anos.
--> 1.181.442 aposentadorias por invalidez de
segurados que tem menos
de 60 anos.
No total o INSS vai
convocar 1.711.599 benefícios por incapacidade
pagos há mais de dois
anos.
Quem será
chamado primeiro
1) Os beneficiários que recebem auxílios concedidos
judicialmente e sem data
para acabar.
2) Quem recebe benefícios
mais antigos.
3) Depois, os segurados
mais jovens, que recebem
auxílio doença.

Maiores de 60 anos.
1.938 milhão de aposentados por invalidez com
mais de 60 anos não serão
convocados. Eles não
precisam fazer a perícia,
conforme manda a lei
13.063 de 2014. A lei não
se aplica aos idosos que
recebem auxílio doença
que serão chamados.
Fonte: Folha UOL – 08/2016

Metasita

Infelizmente o governo
Michel Temer é fruto de
um golpe que encontrou
apoio em muitos pobres
que não sabiam que estavam dando força a seu
próprio inimigo. Afinal,
colhemos o que plantamos.

Aposentadoria
por invalidez
1) Aposentados por invalidez mais jovens.
2) Depois, os que recebem
benefícios há mais tempo

Agradecimento
Um companheiro
associado esteve na
Secretaria do Metasita para trocar a sua
carteira e comentou
que “o sindicato permitiu que minha
noiva fosse minha dependente. Ela precisou fazer alguns exames e consultas
que ficaram em torno de R$160,00.
Esse valor não pagaria nem mesmo a
consulta caso fosse feita fora do con-

vênio do Metasita. Estou muito satisfeito com
benefícios que o associado tem no Metasita”.
Metasita
Temos plena consciência de que o papel principal do Sindicato é lutar contra a exploração
que o capital exerce sobre o trabalhador.
Porém, compreendemos também que devemos acrescentar à esta luta, toda ajuda que
puder ser dada para que a classe trabalhadora
consiga melhor qualidade de vida.

EXPEDIENTE

CAMPO DO
PALMEIRAS EM
TIMÓTEO
O time do Palmeiras
(bairro Primavera)
convida a todos para
participar de um show
com Thalita e Thiago
que acontecerá dia
02/09, próxima sextafeira, no Campo do
Palmeiras.
O objetivo é angariar
recursos para construção
de arquibancadas,
dando assim, maior
conforto para as pessoas
participarem do jogos
que ocorrem no Campo
do Palmeiras.
Participe!

VAMSERVICE
COM A PALAVRA O
TRABALHADOR
Olha o golpe
“Tá rolando um boato
aqui na Vamservice
Serviços de que a
Vamservice Logística
vai concorrer para
pegar a nossa mão de
obra. O mesmo dono
tem duas empresas
e vai colocar uma
para concorrer com
a outra. Lógico que
aquela que paga os
menores salários,
não paga direitos
e ainda tem uma
jornada de trabalho
pior vai ganhar.
Querem também tirar
o Metasita da nossa
representação. Isso
é golpe e não vamos
deixar isso acontecer.
O trabalhador da
Vamservice acordou”.
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